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Sammanfattning 

Att tillsammans med andra köpa och ge bort en present kan vara både praktiskt och roligt men 

också ge upphov till en hel del svårigheter. Det här arbetet har gått ut på att användbarhetstesta 

en tjänst för underlättande av gemensamma köp, ta fram personor i syfte att låta företaget lära 

känna sin målgrupp, besvara en rad specifika frågeställningar ställda av företaget, samt att 

besvara frågan hur köp av gemensamma presenter fungerar vad gäller genomförande, 

upplevelse och problematik. Detta gjordes genom enkäter, genom användbarhetstester där 

användbarhetsproblem identifierades och användbarhetsmåttet förväntansmått användes, samt 

genom intervjuer och tematisk analys. Resultatet blev en lista med användbarhetsproblem, en 

rad förbättringsförslag från deltagarna och svar på företagets frågeställningar. Vidare visade 

resultatet från förväntansmåtten att samtliga uppgifter i testet både förväntades ha och 

upplevdes ha hög användbarhet. Arbetet gav också två stycken personor och sju stycken teman 

som svar på forskningsfrågan. 

 

Abstract 

To buy and give presents together with others can be both practical and fun but also difficult. 

This work has involved a usability test of a service for facilitating joint purchases, produce 

personas in order to let the company get to know its target group, answer a number of specific 

questions posed by the company, and also answer the question how joint gift purchases work. 

This was done through questionnaires, through usability tests where usability issues were 

identified and the usability metric expectation measure was used, and through interviews and 

thematic analysis. The outcome was a list of usability issues, improvement proposals from the 

participants and answers to the company’s questions. Furthermore the results from the 

expectation measure showed that all tasks in the test was both expected and perceived to have 

high usability. The work also yielded two personas and seven themes as the answer to the 

research question.  
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1 Inledning 

Att ge varandra gåvor är bland annat ett sätt att visa kärlek och omtanke men kan även vara 

anledning till en del bekymmer. Vid vissa tillfällen då vi brukar ge varandra gåvor, såsom vid 

födelsedagar, giftermål eller dop, kan det upplevas smidigt och trevligt att gå ihop ett större 

gäng och köpa något lite dyrare att ge bort. Detta kan även gälla vid andra tillfällen, till exempel 

vid en möhippa eller en svensexa. Vid sådana arrangemang är det inte ovanligt att flera stycken 

från umgängeskretsen och/eller familjen gemensamt anordnar, eller åtminstone betalar för, en 

upplevelse utöver det vanliga som personen i fråga ska få vara med om, antingen själv eller 

tillsammans med de övriga. Ett annat tillfälle då det är vanligt med gemensamma köp av gåvor 

är på arbetsplatsen då en arbetskamrat fyller jämnt eller kanske ska gå i pension.  

Några vanliga bekymmer i samband med de gemensamma köp som ovan nämnda situationer 

beskriver är bland annat val av vad som ska köpas och hantering av uppkomna skulder. 

Lösningarna till dessa problem är vad ett nystartat företag (sedermera benämnt som ”företaget”) 

vill erbjuda genom en internetbaserad tjänst (härefter kallad ”tjänsten”). Tjänsten tillåter sina 

användare att skapa en insamling och bjuda in personer till insamlingen för att sedan 

tillsammans hitta och gemensamt bestämma sig för en present eller upplevelse att ge bort. Även 

olika betalningsalternativ samt möjlighet att se vem som har betalat och inte erbjuds.  

Denna rapport är ett resultat av ett projekt där den ovan beskrivna tjänsten har (1) 

användbarhetstestats, (2) företagets primära målgrupp för tjänsten har porträtterats, och (3) en 

kvalitativ studie har genomförts med målet att (a) ta reda på åsikter och tankar om tjänsten samt 

(b) kartlägga hur gemensamma köp av gåvor ser ut mer generellt.  

 

 Syfte 

Syftet för projektet är att hjälpa företaget lära känna sin målgrupp bättre, användbarhetstesta 

deras tjänst och svara på frågeställningarna, både de som företaget har men också den egna 

forskningsfrågan.   

 

 Frågeställning från företaget 

Förutom att lära känna sin målgrupp, bland annat med tanke på marknadsföring och att förstå 

särskilda önskemål och behov hos dessa, samt att ta reda på användarvänlighet och 
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användarupplevelse för sin tjänst, har företaget även bett om att få svar på en rad specifika 

frågeställningar. Dessa gäller bland annat hur användarna ser på den kostnad som dras vid varje 

betalning som görs via tjänsten och hur designen upplevs. Mer övergripande kan dessa 

frågeställningar sammanfattas i frågan ”Vad tycker användarna om tjänsten?” där allt ifrån 

design till funktionalitet, upplevelse och nytta tas i beaktande.   

 

 Forskningsfråga 

Den forskningsfråga som kommer utredas ämnar deskriptivt beskriva genomförandet, 

upplevelsen och problematiken vid gemensamma köp med en inriktning mot presentköp. Den 

fråga som ställs är således ”Hur ser processen att utföra gemensamma köp ut, i synnerhet 

gemensamma köp av presenter?”.  

 

 Avgränsningar 

Deltagare som var underlag för arbetet med personorna var avgränsad till kvinnor i åldern 25 

till 45 år. Detta på grund av en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes av företaget 

föregående år där cirka 200 personer deltog. Av svaren framkom att kvinnor i det åldersspannet 

är de som är mest intresserade av att använda en sådan tjänst som företaget erbjuder. I stadiet 

för denna studie var det därför denna målgrupp som företaget ansåg vara mest intressant att 

anpassa tjänsten för och lära känna bättre i det syftet. Av de elva som deltog i testerna och 

intervjuerna var sju stycken inom målgruppen och det var alltså dessa sju som låg till grund för 

de personor som togs fram. De fyra övriga deltagarna valdes utanför denna målgrupp för att ge 

en demografisk bredd åt de övriga studierna för tjänstens användbarhet och forskningsfrågan.  

Samtliga deltagare medverkade i enkät, test och den första intervjun 

(användbarhetstestintervjun) men inte alla deltog i den andra intervjun (intervjun för 

forskningsfrågan). Anledningen till detta var att den kvalitativa analysmetoden som användes 

för den andra intervjun kräver mycket arbete för varje enskild intervju så med hänsyn till de 

tidsresurser som fanns till förfogande var därför ett högre antal inte möjligt. 

Den typ av gemensamma köp som detta arbete handlar om är begränsat till privata köp 

tillsammans med familj, bekanta eller arbetskollegor. Större insamlingar som exempelvis 

gräsrotsfinansiering (crowdfunding) räknas alltså inte hit.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete är att ett företag, vars tjänst förenklar insamlandet av pengar till 

gemensamma gåvor, var intresserade av hjälp att lära känna sin målgrupp bättre och få sin tjänst 

användbarhetstestad innan den lanserades. Mot denna bakgrund startades detta projekt, som 

kommer vara förankrat i interaktionsdesign och kvalitativ metod. Nedan följer en beskrivning 

av företaget som är uppdragsgivare till detta projekt och tjänsten de tillhandahåller. Under 

”Teoretisk bakgrund” kommer de teorier som detta projekt vilar på att tas upp och förklaras. 

 

  Företaget och tjänsten 

Företaget är ett sverigebaserat startup-företag vars nätbaserade tjänst erbjuder lösningar för 

underlättande vid gemensamma köp. Tjänsten erbjuder användaren att starta en så kallad 

”insamling” för ett specifikt ändamål, till exempel en födelsedagspresent. Användaren bjuder 

sedan in övriga medbetalare av presenten. Ett flertal betalningsalternativ är möjliga, t.ex. kort- 

och direktbetalning, och en annan av fördelarna med tjänsten är att det är lätt att se vem som 

betalat och inte. Det kommer även finnas möjlighet att tillsammans inspireras och välja mellan 

ett antal presenter och upplevelser från olika återförsäljare.  

Företaget riktar i dagsläget in sig på två huvudanvändningsområden. Dessa är gemensamma 

presentköp på arbetsplatsen och anordning av möhippor/svensexor. Den sistnämnda kommer 

innehålla en funktion som tillåter användaren att hitta idéer till en möhippa eller svensexa 

genom att generera blogginlägg där olika passande aktiviteter nämns. Om användaren blir 

intresserad av någon av aktiviteterna som nämns kan användaren välja att visa resultat för denna 

aktivitet i det närliggande området kring den plats som användaren befinner sig.   

 

  Teoretisk bakgrund 

 Användbarhetstestning 

Användbarhet (eng. usability) hos en produkt eller tjänst är enligt Ruben och Chisnell (2008, s. 

4) enkelt förklarat en (översatt) ”frånvaro av irritation” vid användande av produkten eller 

tjänsten. De menar att en ännu bättre definition av användbarhet är att användaren kan göra vad 

han eller hon vill göra, på det sätt han eller hon förväntar sig kunna göra det, utan hinder, 

tveksamheter eller frågor. För att ta definitionen ytterligare ett steg delar de upp begreppet i sex 

komponenter. För att en produkt eller tjänst ska vara användbar ska den vara (1) nyttig (eng. 
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useful), (2) effektiv (eng. efficient), (3) ändamålsenlig (eng. effective), (4) tillfredsställande 

(eng. satisfying), (5) möjlig att lära sig (upp till en viss nivå på en viss tid, eng. learnable) och 

(6) tillgänglig (för alla, inklusive människor med funktionshinder, eng. accessible). Ruben och 

Chisnell (2008) menar vidare att riktig användbarhet är osynlig. Det vill säga att om en produkt 

är verkligt användbar lägger användaren inte ens märke till den när denne använder produkten 

för att uppfylla sina mål.  

 

Det finns, enligt Ruben och Chisnell (2008), ett flertal sätt att arbeta in användbarhet i en 

produkt eller tjänst. Exempelvis kan fokusgrupper, etnografiska studier, heuristisk utvärdering 

eller användbarhetstestning användas. För de olika skedena som en utveckling av en produkt 

eller tjänst går igenom används olika metoder. Användbarhetstestning avvänds i ett senare 

skede då det kräver ett någorlunda genomarbetat material för användare att kunna testa på.  

 

Vad är då det vi kallar användbarhetstestning? Användbarhetstestning är enligt Ruben och 

Chisnell (2008, s. 19) en testmetod som (översatt) ”erbjuder tekniker för att samla in empirisk 

data samtidigt som representativa slutanvändare observeras då de använder produkten för att 

utföra ett antal realistiska uppgifter.” Vidare menas att användbarhetstestning är ett 

forskningsverktyg med rötter i klassisk experimentell metod som kan utföras på många olika 

sätt. De praktiska målen med användbarhetstestning är att ta fram bra design, eliminera 

designproblem och frustration, samt förbättra lönsamhet (Rubin & Chisnell, 2008).  

 

För att kunna mäta och utvärdera användbarhet finns användbarhetsmått (Albert & Tullis, 

2013). Vilka användbarhetsmått som ska användas avgörs med hänsyn till var i utvecklingen 

som projektet befinner sig och vilka användbarhetsmål som finns. Användbarhetsmåtten delas 

in i fyra kategorier: (1) prestandamått (eng. performance metrics, t.ex. uppgiftsframgång eller 

tid), (2) problembaserade mått (eng. issue based metrics, t.ex. antal problem eller typ av 

problem), (3) beteende- och fysiologiska mått (eng. behavioral and physiological metrics, t.ex. 

verbalt beteende eller ansiktsuttryck) samt (4) självrapporterande mått (eng. self reported 

metrics, t.ex. förväntansmått eller SUS-enkät).  

 

 Förväntansmått 

I det föregående avsnittet sades användbarhet bestå av sex komponenter. En av dessa var 

tillfredsställelse. Enligt Rich och McGee (2004) ligger fokus för detta i regel på den faktiska 
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upplevelsen medan användarnas förväntningar, som enligt Lindegaard och Dudek (2003) spelar 

en stor roll i att forma användarupplevelsen, ofta glöms bort.  

Ett användbarhetsmått som testar förväntningar är förväntansmått (eng. usability expectation 

measure) (Rich & McGee, 2004). Förväntansmått tillhör de så kallade självrapporterande 

användbarhetsmåtten och är som det låter ett mått på den förväntan som finns på en uppgift. 

Innan varje uppgift får försöksdeltagaren avgöra hur svårt denne tror att uppgiften kommer att 

vara på en skala, baserat på den uppgiftsbeskrivning som presenteras. Efter uppgiften är slutförd 

får försöksdeltagaren på nytt fylla i på en likadan skala hur svår uppgiften faktiskt upplevdes.  

Resultatet som förväntansmåttet ger är två medelvärden per uppgift, ett för förväntad 

användbarhet och ett för faktisk användbarhet, och kategoriseras enligt Rich och McGee  (2004) 

enligt följande: Om uppgiften förväntas vara enkel och sedan upplevs enkel: ”Ändra ingenting” 

(eng. Don’t touch it), om den förväntas vara svår men är enkel: ”Promota”(eng. Promote it), 

om den förväntas vara enkel men är svår: ”Fixa det fort” (eng. Fix it fast) och om den förväntas 

vara svår och är svår: ”Stor möjlighet (till förbättring)” (eng. Big opportunity).  

 

 Tänka-högt-protokoll  

Vid användbarhetstester kan en metod som kallas tänka-högt (eng. think aloud) användas. Detta 

innebär att låta deltagaren berätta om sina intryck, tankar och funderingar gällande 

produkten/tjänsten medan denne utför uppgifterna i användargränssnittet (Holzinger, 2005). På 

detta sätt får testaren veta hur användaren resonerar kring designen och interaktionen. 

Användande av tänka-högt-metoden ger inte bara data för om det sker en missuppfattning av 

element i designen utan ofta även varför (Holzinger, 2005).  

 

 Användbarhetsproblem 

Användbarhetsproblem är ett problembaserat användbarhetsmått som helt enkelt innebär att 

identifiera så kallade användbarhetsproblem. Ett problem kan vara något som förhindrar 

måluppfyllelse, för in på fel spår eller skapar förvirring. Det kan också vara något som missas 

som borde ha uppmärksammats, att tro att något är rätt när det inte är det, att tro att något är 

färdigt när det inte är det, att utföra fel funktion, att missförstå något innehåll eller att inte förstå 

navigeringen (Rubin & Chisnell, 2008). 
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Användbarhetsproblem kan delas in i kritiska fel och icke-kritiska fel. De kritiska felen innebär 

att en uppgift inte kan slutföras. De icke-kritiska felen är problem som inte gör att uppgiften 

inte går att slutföra men som gör att det på något sätt blir mindre effektivt att utföra uppgiften, 

till exempel på grund av att användaren först öppnar fel meny för att sedan upptäcka att det var 

en annan meny som innehöll vad denne letade efter (Usability.gov, 2015). 

 

 Personor 

Enligt Goodwin (2009) är personor arketyper som beskriver mål och observerade 

beteendemönster hos potentiella användare och kunder. Att personor ska vara berättande kan 

förstås av termens ursprung i latinet där ”persona” står för ”karaktär i pjäs”. En 

personabeskrivning innehåller ett namn, ett foto, en uppsättning mål och en berättelse som 

inbegriper mental modell, miljö, egenskaper, frustrationer, attityder och andra faktorer som kan 

vara viktiga för förståelsen av personan (Goodwin, 2009). 

Enligt O’Connor (2011) representerar personor ett kluster av användare som har liknande 

beteendemönster, till exempel i deras beslutsfattande vid köp, hur de använder teknologi, vilken 

kundservice de föredrar och deras livsstilsval. Beteenden, attityder och motiv är ungefär de 

samma hos de personer en viss persona representerar. Demografiska aspekter såsom ålder, kön 

och utbildning kan dock skilja sig åt (O'Connor, 2011).  

Fördelarna med personor är enligt Bustos (2011) bland annat att de ger ett snabbt och billigt 

sätt att testa, validera och prioritera idéer genom hela utvecklingen och att de hjälper till att 

identifiera möjligheter och luckor i olika strategier. Andra fördelar som Goodwin (2009) tar 

upp är att de ger alla som är delaktiga i produkten eller tjänsten en gemensam förståelse för vad 

deras användare behöver, de ger också hela teamet ett gemensamt språk att använda i 

diskussioner om lösningar och avvägningar istället för att bara tala om ”användarna”. 

Personor är till skillnad från människor inte påverkbara att tänka i samma riktning som 

utvecklarna av tjänsten och har heller inte särskilda egenheter såsom att ogilla färgen gul. En 

annan viktig aspekt av personan är den berättande beskrivningen som tillsammans med bild och 

andra personliga egenskaper hos personan bidrar till att skapa empati hos utvecklarna vilket är 

en viktig del i förståelsen för användares behov (Goodwin, 2009). 

Personor skapas enligt Goodwin (2009) i nio steg:  

Utifrån det kvalitativa förarbete som gjorts: 
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1. Dela upp intervjudeltagarna i roller om det behövs, till exempel administratör och 

användare. 

2. Identifiera beteendemässiga och demografiska variabler för varje roll, till exempel 

handlar sällan – handlar ofta, yngre – äldre. 

3. Mappa intervjudeltagare med variablerna. Varje intervjudeltagare plottas ut någonstans 

på de olika skalorna som kan vara av alla olika typer d.v.s. nominal, ordinal, intervall, 

eller kvot.  

4. Identifiera möjliga mönster. 

5. Definiera mål utifrån mönstren. 

6. Klargör distinktioner och lägg till detaljer. 

7. Lägg till andra personatyper om det behövs, till exempel om det är något som inte täckts 

av de personor som skapats så kan en tilläggs-persona göras. 

8. Gruppera och prioritera personorna. 

9. Utveckla berättelser och andra kommunikationsverktyg. Gör personabeskrivningar 

som innehåller en berättelse om personan, namn och bild. För att berika beskrivningen 

kan citat, collage eller diagram läggas till.  

 

 Tematisk analys 

Tematisk analys är en kvalitativ datainsamlingsmetod som innebär att identifiera, analysera och 

rapportera ett antal teman utifrån ett datamaterial (Braun & Clarke, 2006). Det finns enligt 

Braun och Clarke (2006) två former av tematisk analys: analys som drivs av existerande teorier 

och analys som är helt och hållet data-driven. Enligt Howitt och Cramer (2011) finns det tre 

centrala processer i tematisk analys, dessa är följande: (1) transkribera/inhämta textuell data, 

(2) analytisk möda och (3) identifiera teman och underteman. Med analytisk möda menas bland 

annat att analytikern bör lära känna sina data i detalj, gärna koda både rad för rad och 

övergripande samt att med noggrannhet läsa materialet och koderna flera gånger om för att 

säkerställa att analysen verkligen stämmer med datan. Vid identifikationen av teman är fem 

eller sex huvudteman vanligt men beror på analytikerns insats och även vad denne anser passa 

för materialet.  

Enligt Braun och Clarke (2006) är följande steg en beskrivning av den tematiska 

analysmetoden: 

1. Lära känna insamlad data 
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2. Initial kodning 

3. Söka efter teman grundat i den första kodningen 

4. Gå igenom/granska teman 

5. Definition och rubricering av teman 

6. Uppsatsskrivning 

Braun och Clarke (2006) tar i sin artikel även upp några kvalitéer som de anser bör eftersträvas 

i tematisk analys. Dessa innefattar bland annat att transkribera på en lämplig detaljnivå, att alla 

delar av datan har varit föremål för likvärdig granskning samt att data inte beskrivs utan faktiskt 

bearbetas genom tolkning och grundlig analys. 
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3 Metod 

I enlighet med syftet för detta arbete har intervjuer och användbarhetstester utförts. För att ge 

en klarare bild över detta samt för att visa vad varje ingående delmoment tjänar för syfte följer 

här en enkel översikt (se figur 1 nedan.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktsbild över studien och vad de olika ingående delarna gav.  

 

Enkäter, tester och intervjuer utfördes löpande under drygt två veckor och ägde rum i olika 

lokaler på Linköpings universitet. Elva deltagare rekryterades med bekvämlighetsurval, det vill 

säga genom bekanta, bekanta till företaget, kedjerekrytering, samt via sociala medier. De bestod 

av åtta kvinnor och tre män och var i åldrarna 21–41 år. Största delen var kvinnor mellan 25 

och 41 år då de tillhör företagets primära målgrupp (kvinnor 25–45 år). 

Enkät, test och intervjuer utfördes individuellt och vid ett och samma tillfälle och tog 1-2 

timmar att genomföra. Det bjöds på fika som en belöning för deltagandet vilket också gav lite 

vilopaus mellan test och intervjuer. Detta var även något som förhoppningsvis bidrog till att 

göra stämningen mer avslappnad för den deltagande. Den utrustning som användes var en 

bärbar dator, vid vilken testet utfördes, samt två mobiler som ljudinspelningsenheter (en extra 

2. Användbarhetstest 
4. Intervju för 

forskningsfråga 
1. Enkät 

3. Användbarhetstest-

intervju 

- Personor 

- Förväntansmått 

- Användbarhetsproblem 

- Förbättringsförslag 

- Svar på företagets 

frågeställningar 

- Svar på forskningsfrågan 
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för backup). Allt utfördes i enlighet med de etiska riktlinjerna information, samtycke och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan enkät, test och intervjuer satte igång fick 

deltagarna ta del av ett informationsblad med dessa riktlinjer presenterade samt information om 

hur allt skulle gå till och det faktum att de skulle bli inspelade under test och intervjuer. De fick 

alla frågan om de godkände vad som stod på detta informationsblad. Samtliga deltagare 

godkände detta.   

 

  Enkät 

Efter att informationsbladet godkänts av deltagaren fick denne fylla i en enkät (se bilaga 1). 

Denna innehöll några enkla demografiska frågor, såsom ålder, sysselsättning och 

boendesituation, några frågor beträffande deras medievanor, såsom hur ofta de ser på TV och 

läser tidningar, frågor kring dator- och teknikvana samt frågor gällande presentköp, såsom hur 

ofta de genomför gemensamma köp och hur de går till väga vid uppdelning av betalningar. Sist 

i enkäten fick deltagaren avgöra om det var okej för denne att bli kontaktad i efterhand ifall 

komplettering skulle behövas, samt fylla i sin e-postadress om de önskade ta del av resultatet 

(den här rapporten).  

 

  Användbarhetstest 

Användbarhetstester utfördes i syfte att utvärdera tjänstens användbarhet och deltagarnas 

användarupplevelse. Detta för att dels identifiera eventuella användbarhetsproblem och dels 

låta deltagarna få testa tjänsten så att de kunde ge sina åsikter om vad som var bra respektive 

dåligt med den. Det självrapporterande användbarhetsmåttet förväntansmått användes även vid 

testet. Detta för att undersöka hur svårt deltagarna förväntade sig att uppgifterna skulle vara 

respektive hur svårt de faktiskt tyckte att de var. 

Innan testet satte igång gavs instruktioner om hur testet gick till och eventuella oklarheter reddes 

ut. Deltagarna fick sedan fem stycken uppgifter, en i taget, utskriva på ett papper, som de skulle 

utföra med hjälp av tjänsten. Innan de fick sätta igång skulle de uppskatta hur svårt de trodde 

det skulle vara på en skala mellan 1 och 5 (förväntansmått). De fick sedan sätta sig framför 

datorn och börja med uppgiften som de skulle utföra. Då tekniken ”tänka-högt” användes 

uppmanades deltagarna att tala ut vad de tänkte och vad de trodde att de skulle göra för att lösa 
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uppgiften. Under tiden observerades försöksdeltagarnas interaktion med tjänsten och 

anteckningar fördes kring eventuella problem, svårigheter eller oklarheter. Efter varje uppgift 

fick deltagarna skatta hur svår de tyckte att uppgiften var, vilket också ingår i förväntansmått. 

Uppgifterna innebar att: 

1. Skapa en insamling (och ett konto). 

2. Kunna ändra datum, bild, summa, beskrivning och ge en kommentar.  

3. Lägga till deltagare, logga ut och in, och skicka påminnelser till dem. 

4. Bli inbjuden till en insamling och betala. 

5. Vara ansvarig för insamling och betala ut pengarna till bankkonto. 

För att deltagarna inte skulle behöva lägga ut några egna pengar fick de låna bankkort och 

kontouppgifter.  

 

  Intervjuer 

Efter testet deltog samtliga (elva) deltagare i den första intervjun (användbarhetstestintervjun). 

Vidare deltog nio av deltagarna i den andra intervjun (intervju för forskningsfrågan).  

 

 Användbarhetstestintervjun 

Frågeställningarna som företaget ville få besvarade angående tjänsten sammanfattades, som 

beskrivs i inledningen till detta arbete, ”Vad tycker användarna om tjänsten?” där allt ifrån 

design till funktionalitet, upplevelse och nytta togs i beaktande. Utifrån detta formades 

användbarhetstestintervjun som var den första intervjun efter testet och som bestod av 34 frågor 

(exklusive följdfrågor). Den fungerade således som tillfället då testdeltagarna fick yttra sina 

åsikter om tjänsten, vad gäller design, funktion, nytta och upplevelse av att använda tjänsten. 

Denna intervju låg därför huvudsakligen till grund för besvarandet av frågeställningen från 

företaget, identifiering av användbarhetsproblem samt generering av förbättringsförslag men 

tillförde även till viss del data för personaarbetet, då i form av generella behov, mål och 

preferenser hos deltagarna. Svaren spelades in men antecknades inte för att inte stressa eller 

sakta ner deltagarna eller på något sätt påverka deras vilja att brodera ut sina svar. 

Inspelningarna transkriberades sedan och analyserades i de olika syftena som materialet 

tjänade.  
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 Intervjun för forskningsfrågan 

Den andra intervjun, intervjun för forskningsfrågan, bestod också denna av 34 frågor och låg 

till grund för att besvara forskningsfrågan, ”Hur ser processen att utföra gemensamma köp ut, 

i synnerhet gemensamma köp av presenter?”. Nio av de elva deltagarna deltog i denna intervju. 

Att de övriga två inte deltog berodde på att de inte hade tid för mer än en intervju. Detta var 

dock heller inte nödvändigt då endast fem stycken besvarade intervjuer för forskningsfrågan 

var målet och då det även fanns tillräckligt många svar för att kunna ge material för personorna. 

Fem stycken intervjuer valdes ut för den tematiska analysen. Anledningen till att just dessa fem 

valdes var för att ge en demografisk bredd (två män och tre kvinnor) och med hänsyn till hur 

fylliga svar de kunde ge. 

 

  Framtagande av personor 

Personaarbetet utfördes i enlighet med det tillvägagångssätt som presenterades under avsnittet 

om personor i den teoretiska bakgrunden. Beteendevariabler togs fram ur enkätfrågor och även 

till viss del intervjufrågor. Varje deltagare som var med och utgjorde personor, det vill säga de 

deltagare som tillhörde företagets målgrupp, plottades sedan ut på dessa skalor. Mönster 

identifierades och gav upphov till två olika personor där den ena bygger på svar från tre 

deltagare och den andra på fyra. De två personorna tilldelades egenskaper utifrån materialet och 

presenterades sedan för företaget. Dessa togs emot väl och gav företaget en del nya insikter. 

För att göra företaget delaktig i processen att ta fram personorna fick de sedan namnge och ge 

ansikten åt dem. Författaren sammanställde sedan personorna med narrativer och satte ihop alla 

fakta till en grafisk presentation.  

 

  Sammanställning och analys 

När data samlats in från användbarhetstester och intervjuer analyserades dessa på olika sätt. 

Resultatet för förväntansmått utreddes på rekommenderat vis och användbarhetsproblemen 

identifierades och allvarlighetsklassades. En lista med förbättringsförslag från deltagarna 

sammanställdes. Svaren på frågorna från användbarhetstestintervjun sammanställdes också för 

att kunna ligga till grund för svaren på företagets frågeställningar. Svaren på frågorna från 
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intervjun för forskningsfrågan transkriberades noggrant och kodades i enlighet med 

analysmetoden tematisk analys. Analysen var datadriven och alltså inte styrd av någon tidigare 

teori om gemensamma presentköp. Från koderna skapades teman som svar på forskningsfrågan. 
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4 Resultat  

  Användbarhetstester 

 Förväntansmått 

Figur 1-5 visar resultatet grafiskt där ”före”/”förväntad användbarhet” innebär en uppskattning 

om hur svår en uppgift förväntades vara på en skala från 1-5 där 1 är ”mycket lätt” och 5 är 

”mycket svår”, och ”efter”/”faktisk användbarhet” innebär en gradering om hur svår en uppgift 

upplevdes vara där 1 igen är ”mycket lätt” och 5 igen är ”mycket svår”. För en fullständig 

redogörelse av resultatet, där varje enskild deltagares svar presenteras, se Bilaga 2.  

 

Uppgift 1  

”Starta en insamling för en födelsedagspresent till din kompis Maria. Varje person som 

ska vara med på presenten ska betala 50 kronor.” 
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Faktisk användbarhet

Stor möjlighet 

Före: 2,36 

Efter: 1,45 

 Fixa det snabbt 

Ändra ingenting Promota 

Figur 2. Förväntansmått för uppgift 1. För båda axlarna gäller 

1 = mycket lätt, 5 = mycket svårt 
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Uppgift 2  

”Sätt sista betalningsdag till den 10:e april. Ändra summan till 60 kronor. Skriv en kort 

beskrivning av insamlingen. Byt omslagsbild. Skriv en kommentar där du frågar vad ni 

ska köpa.” 
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Före: 2,41 

Efter: 1,55 

 

Figur 3. Förväntansmått för uppgift 2. För båda axlarna gäller 

1 = mycket lätt, 5 = mycket svårt 
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Uppgift 3   

”Bjud in deltagare. Logga ut och logga in. Skicka påminnelser till dem båda om att 

betala.” 
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Promota 

Figur 4. Förväntansmått för uppgift 3. För båda axlarna gäller 

1 = mycket lätt, 5 = mycket svårt 
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Uppgift 4 

”Genomför betalning i en insamling som du blivit inbjuden till.” 
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Promota 

Figur 5. Förväntansmått för uppgift 4. För båda axlarna gäller 

1 = mycket lätt, 5 = mycket svårt 
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Uppgift 5 

”Du är nu den ansvarige för insamlingen och ska genomföra utbetalningen av de pengar 

som just betalats in.” 

 

 

 

 

 

 

 

 Användbarhetsproblem  

De användbarhetsproblem som identifierades är sammanställda i en lista som finns bifogad till 

rapporten, se bilaga 3. Samtliga användbarhetsproblem är klassade som icke-kritiska då de inte 

var anledning till att någon uppgift inte kunde slutföras. Några av problemen är dock markerade 

med ett utropstecken vilket innebär att de var extra frekventa eller av större betydelse än de 

övriga. Användbarhetsproblemen presenterades för företaget och diskuterades tillsammans. 
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Promota 

Figur 6. Förväntansmått för uppgift 5. För båda axlarna gäller 

1 = mycket lätt, 5 = mycket svårt 
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 Förbättringsförslag från deltagarna  

I samband med användbarhetstestningen och intervjuerna lämnades en rad förslag till 

förbättring från deltagarna. Då många av dessa varken inbegrips i användbarhetsproblem eller 

svar på frågeställningen resulterade dessa i en enskild lista som lämnats till företaget.  

 

 

  Personor  

De två personorna som har arbetats fram presenteras kort nedan (fig. 7 och 8) Personorna 

presenteras i sin fullhet i bilaga 4.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Behov: 

- Eventuella avgifter presenteras tidigt 

- Kunna lita på tjänsten 

Ålder: 27 

Sysselsättning: studerar 50 %, arbetar 50 % 

Boendesituation: sambo 

Fritidsintressen: Vänner, konst, träna, teckna 

Lina Andersson 

Mål: 

Att ha ett smidigt och fräscht alternativ för att tillsammans med vänner eller 

bekanta kunna hitta och enas om roliga och unika presenter eller aktiviteter och 

kunna samla ihop pengarna snabbt och enkelt.  

Figur 7. Persona 1, Lina Andersson 
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Jenny Karlsson Ålder: 39 

Sysselsättning: arbetar 

Boendesituation: familj och barn 

Fritidsintressen: Resa och motionera 

Behov: 

- Om det kostar extra ska det verkligen vara värt det 

mot beprövade metoder 

- Slippa skapa konton och lämna ut sina uppgifter i 

onödan 

 
Mål: 

Att få överblick över vilka som betalat och inte vid en insamling, enkelt kunna 

skicka påminnelser och få relevanta förslag på presenter då de egna idéerna tagit 

slut efter alla år. 

Figur 8. Persona 2, Jenny Karlsson 
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  Svar på företagets frågeställning angående tjänsten 

Här nedan presenteras några av de svar som användbarhetstestintervjun gav som svar på 

företagets frågeställning i grafiska representationer (fig. 9, 10 och 11). Fullständig redogörelse 

för deltagarnas svar på denna intervju finns i bilaga 5.  

 

 

Figur 9. Deltagarnas svar på frågan ”Skulle du kunna tänka dig att använda 

tjänsten i framtiden?”. 

 

 

 

Figur 10. Deltagarnas svar på frågan ”Var sidan lätt att använda och förstå?”. 

Ja/Absolut Kanske/Tveksam

Ja Ganska
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Figur 11. Deltagarnas svar på frågan ”Vilka ändamål ser du som mest relevanta?”. 

 

 

  Svar på forskningsfrågan 

Forskningsfrågan för detta arbete lyder som nämnts i inledning, ”Hur ser processen att utföra 

gemensamma köp ut, i synnerhet gemensamma köp av presenter?”. Genom denna ämnades 

deskriptivt beskrivas hur genomförandet, upplevelsen och problematiken ser ut vid 

gemensamma köp med en inriktning mot presentköp. Den tematiska analysen genererade 

följande teman indelat i de ovan nämnda tre aspekterna: 

 

Genomförande 

Slippa ansvar – skönt för den late, osäkra eller fantasilösa 

När de gällde vilka fördelar deltagarna såg med att vara fler på presentköpet framhölls 

ofta saker som att det är skönt att slippa ha ansvaret själv för att det ska bli gjort, för att 

Bröllopspresent Upplevelser som man gör tillsammans

Present på arbetsplatsen Möhippa/Svensexa

Födelsedagspresent Resor

Skolklass Domarklubb

Julklappar Present till barn
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presenten ska bli uppskattad av mottagaren eller för att komma på något att ge 

överhuvudtaget.  

Citat: ”För att vi orkade inte köpa en present var för sig så då köpte vi tillsammans” 

 

Betala fort – annars kan man glömma 

Flera av deltagarna var öppna med att de kunde ha svårt att komma ihåg en betalning. 

Deras lösning var därför att betala snabbt så att de slapp att komma ihåg.  

Citat: ”Jag brukar göra det så fort som möjligt med alla betalningar så att jag slipper 

minnas.” 

 

Upplevelse 

I valet och kvalet – ogillar att behöva välja present 

Något av det jobbigaste tycks vara att välja present man ska köpa. Det ska vara unikt, 

något man inte gett förut, något som får stort genomslag, är personligt och som personen 

kan tänkas vilja ha. Detta kan underlättas eller stjälpas av att gå ihop med andra; antingen 

slår man många kloka huvuden ihop och inspirerar varandra till bra idéer eller så finns 

många starka viljor som vill åt olika håll.  

Citat: ”Den [processen] upplevde jag väldigt smidig eftersom jag slapp och göra några 

val” 

 

Helst inte påminna – jobbigt, särskilt om inte är nära vän  

Det är obehagligt att behöva påminna andra om att betala tycker merparten av deltagarna. 

Men detta beror också på relationen till personen som ska påminnas. Om det är någon 

nära, en mycket nära vän eller en familjemedlem, är det inte så jobbigt men att behöva 

påminna någon ”onära” person upplevs inte roligt.  

Citat: ”Asså jag tycker såhär när det är nån som man känner väldigt bra såhär då tycker 

jag inte det är jobbigt men om det skulle vara nån som jag känt på såhär.x som man inte 

känner jättebra så skulle jag tycka att det var lite jobbigt” 
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Skammen – att bli påmind 

Något som återkom då deltagarna frågades om hur det var att bli påmind om att betala 

var en beskrivning av känslan skam förknippat med den skuld de satt sig i och glömt att 

återgälda.  

Citat: ”Jag tycker inte om att bli (påmind) för då får jag dåligt samvete. Så då är jag 

väldigt sådär ’Åh ursäkta mig, nej vad hemskt, stackars dig, jag ska aldrig göra om det, 

slå mig inte’ typ” 

 

Problematik 

Familjen funkar bra – oftast mindre krångel inom familjen 

Inom familjen verkar andra regler gälla för gemensamma presentköp. Förutom att det inte 

är pinsamt eller skamfyllt att påminna en familjemedlem förekom betalning beroende av 

inkomst och familjepresenter där alla medlemmar i familjen inte ens var medvetna om 

vad som köptes till släktingen eller vännen till familjen. Ofta beskrevs gemensamma 

presentköp inom familjen innebära mindre oro och krångel och om det ändå blev krångel 

så verkar det vara lättare att reda ut. 

Citat: ”Asså det var ju väldigt smidigt, liksom. Ah för. I och med att det är min syster. Så 

att, då är det inget krångel. ” 

 

Omvänd gyllene regeln – vill att personer ska bete sig som de själva skulle gjort 

De personer som anser det vara viktigt att andra betalar tillbaka i tid och irriterar sig på 

de som inte gör detta är själva duktiga på att betala tillbaka i tid. De personer som själva 

hade lätt att glömma hade större förståelse för att andra glömmer. Det fanns en ökad 

förståelse i och med egen oförmåga helt enkelt. Men den icke-omvända gyllene regeln 

var också tydlig; de vill betala skulden då de själva vet hur jobbigt det är när folk inte 

betalar.  

Citat ”Jag är själv väldigt glömsk av mig så om någon annan skulle glömma bort en sån 

grej så tar jag det inte så personligt”  
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5 Diskussion 

Det här arbetet har syftat till att användbarhetstesta en tjänst för underlättande av gemensamma 

köp, hjälpa företaget som tillhandahåller tjänsten att lära känna sin primära målgrupp, besvara 

frågeställningar som företaget hade angående hur deras tjänst uppfattas samt att svara på 

forskningsfrågan ”Hur ser processen att utföra gemensamma köp ut, i synnerhet gemensamma 

köp av presenter?” där syftet var att deskriptivt beskriva något om genomförandet, upplevelsen 

och problematiken vid gemensamma köp med en inriktning mot presentköp. 

Samtliga delar i projektet har slutförts. Nedan följer en metoddiskussion gällande vilka metoder 

som valdes och för- och nackdelar med dessa. Efter det följer en resultatdiskussion där det 

faktiska resultatet diskuteras och till sist ges några tankar kring framtida forskning inom 

området.  

 

  Metodval 

I denna studie användes en rad olika metoder. Samtliga är väl beprövade men för den sakens 

skull inte oproblematiska. I detta avsnitt motiveras metodvalen och alternativ diskuteras. 

Till att börja med valdes användbarhetstestning och inte heuristisk genomgång för 

användbarhetsutvärderingen. Detta då företagets mål var att lära känna sin primära målgrupp 

och få en respons vad gäller användarupplevelse från dessa. Jag som studerar interaktionsdesign 

skulle ha kunnat gå igenom tjänsten med hjälp av den heuristiska utvärderingens principer men 

då jag varken tillhör den primära målgruppen eller kan bidra med fler än en enda persons 

upplevelse såg jag inte detta som något egentligt alternativ. Att undersöka användbarhet är dock 

inte helt lätt (Hornbaek, 2006) och frågan kan ställas om det ens går att mäta och i så fall hur 

ett mått med hög validitet skulle se ut. Jag valde därför att använda erkända metoder och mått. 

För testet rekryterades deltagarna tillsammans med företaget delvis genom bekvämlighetsurval 

(bekanta, bekanta till företaget och annonsering i större grupper på Facebook), delvis genom 

kedjeurval (deltagare rekryterade annan deltagare) och delvis genom kvoturval. Den senare 

innebar att vi mot slutet valde personer som inte tillhörde den primära målgruppen kvinnor i 

åldern 25–45 år. Detta då vi hade tillräckligt många inom den målgruppen och målgruppen för 

den tematiska analysen var hela populationen. Åldersintervallet som blev är inte representativt 

för hela populationen då åldrarna för deltagarna som inbegreps av den tematiska analysen var 
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21–28 år (två män och tre kvinnor). Detta faktum kan förstås ha påverkat resultatet till att inte 

bli representativt vilket gör att vi inte kan se resultatet som någon sanning utan en beskrivning 

av materialet, vilket också var syftet med studien. Detta gäller även användbarhetstestningen. 

Vi hade troligtvis fått ett annat resultat med en annan uppsättning deltagare men vad gäller 

användbarhetsproblem har förhoppningsvis de flesta allvarligare problemen redan hittats med 

de elva deltagarna som deltog i detta test. Enligt Faulkner (2003) hittas minst 80 % av 

användbarhetsproblemen med endast tio deltagare i ett användbarhetstest. 

En fara som kan ses vid användbarhetstesterna och tillhörande intervjuer är det faktum att man 

tenderar att förmildra eventuella negativa åsikter. Min förhoppning att de skulle säga sanningen 

om vad de tyckte om tjänsten och det var också något jag ville få dem att känna då jag 

tillexempel både frågade om vad som var det bästa med tjänsten och vad som var det sämsta. 

Men det ligger ändå en fara i att de trodde att de kunde såra mig eller företaget om de var 

negativt inställda mot tjänsten som idé och produkt. För att lösa detta problem skulle de ha 

kunnat lämna sina åsikter anonymt till en dator eller skriva i en enkät men då förloras också 

chansen för mig att ställa följdfrågor och de långa utläggningarna med spontana idéer och 

tankegångar hade troligen också gått förlorade. Risken finns också kvar att de även i ett 

formulär inte vill såra oss som personen lämnar formuläret till.  Som ett motargument mot denna 

kritik var flera av deltagarna ”duktiga” på att säga vad de inte tyckte om och många 

förbättringsförslag lämnades.  

Ett annat metodologiskt problem med användbarhetstesterna var att åsikter från deltagarna i 

några få fall inte kunde tas med då jag endast hade en ljudupptagning och de talade om något 

på skärmen som de pekade på. Detta borde jag ha tänkt på vid de tillfällena och gjort 

anteckningar, alternativt själv talat ut vad de pekade på men detta gjordes dessvärre inte. Detta 

är alltså en metodkritik men då detta inträffade endast några få gånger har det förmodligen inte 

någon större inverkan på resultatet.  

En olycklig situation som uppkom vid en av intervjuerna var att de sista två uppgifterna (betala 

och betala ut) inte beviljades då deltagaren försökte utföra dessa. Jag insåg då att det inte fanns 

tillräckligt med pengar på det kort jag gett deltagaren att betala med utan var i princip tomt. 

Tyvärr kunde detta inte åtgärdas utan testet fick avslutas med endast tre uppgifter genomförda. 

Jag beskrev dock vad som skulle ha hänt i de sista stegen och intervjuerna fungerade mycket 

bra ändå. Detta var dock ett problem som jag borde ha kontrollerat för och som i värsta fall kan 

ha hindrat ytterligare användbarhetsproblem att upptäckas, förbättringsförslag att ges samt givit 
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en ofullständig användarupplevelse som förändrat svaren i användbarhetstestintervjun. 

Förhoppningsvis var det en så liten påverkan att det inte gjorde någon betydande skillnad för 

resultatet.  

För att gå vidare i metoddiskussionen kan tänka-högt-metoden som användes diskuteras. 

Nielsen (2012) tar upp en rad fördelar och nackdelar med tänka högt-metoden. Några av 

fördelarna som räknas upp är att metoden är billig (ingen extra utrustning krävs), robust (att låta 

deltagare tala ut vad de tänker kräver ingen djup metodologisk bakgrundspåläsning och även 

om testledaren gör stora fel så kommer ändå något resultat att kunna erhållas) samt flexibel 

(kan användas i alla steg i utvecklingen). De nackdelar som Nielsen (2012) tar upp är bland 

annat att det kan upplevas som onaturligt att hålla en monolog inför en okänd person, att 

testdeltagaren kan vilja verka smart och därför inte ge sina direkta tankar utan tänker igenom 

först samt att tänk högt-metoden inte är en fulltäckande metod utan bör helst kompletteras med 

fler metoder för att ge ett så bra resultat som möjligt. För att göra situationen mindre onaturlig 

var jag noga med att försöka skapa en avslappnad, kravlös stämning där deltagaren skulle känna 

sig trygg och bekväm. Detta tog säkerligen inte bort all onaturlig känsla från situationen men 

gjorde det förhoppningsvis lite lättare för deltagaren. De verkade även säga vad de inte förstod 

så att vilja verka smarta och för den delen inte dela med sig av sina funderingar verkade heller 

inte vara något större problem. Denna metod var heller inte den enda jag använde utan den var 

ett komplement med främsta syftet att uppenbara de användbarhetsproblem som kunde finnas. 

De intervjuer som gjordes var semistrukturerade vilket innebär att det finns förberedda frågor 

men att det kan tillkomma extra frågor och att det inte är så strikt hur frågorna ställs för att 

hjälpa deltagaren brodera ut sina svar och göra det mindre likt en förhörssituation och mer likt 

ett samtal (Howitt, 2013). Den inledande enkäten deltagarna fick fylla i var från början också 

tänkt att vara en intervju, en strukturerad sådan där jag skulle fylla i deras svar direkt in i ett 

kalkylblad. Jag kom dock på att det blev väldigt mycket intervjuer för deltagarna och att det 

bästa ändå var att de i lugn och ro själva fick tänka över sina svar i en enkät. Metoden 

förväntansmått valdes på grund av att den är unik med att kontrollera både förväntad och faktisk 

användbarhetupplevelse något som jag ville förmedla till företaget då jag tror den kunskapen 

kan vara en nyckel i att fånga nya användare. 

Som kvalitativ analysmetod för intervjun för forskningsfrågan låg valet mellan IPA 

(interpretative phenomenological analysis), GT (grounded theory) och tematisk analys. GT 

valdes snabbt bort då denna har som syfte att skapa nya teorier och helst bör ha över 30 deltagare 
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(Creswell & Miller, 2000). Studiens syfte var redan från början att beskriva och inte skapa några 

nya teorier. De andra delarna i detta projekt var redan tidskrävande vilket inte heller gav de 

tidsresurser som det hade krävts att rekrytera, transkribera och analysera 30 intervjuer. Tanken 

var därför att genomföra en IPA-inspirerad analys men vid närmare studier av metoden och 

jämförelser med den metod som sedan valdes, tematisk analys, fastslogs att den sistnämnda var 

det bättre valet. Detta då IPA-metoden främst ämnar undersöka människors upplevelser av 

livsförvandlande händelser så som att förlora en närstående, leva med cancer eller amputera ett 

ben (Howitt, 2013). Att genomföra ett gemensamt köp är visserligen inte alltid lätt men kan 

sannerligen inte påstås vara någon livsförvandlande händelse av den kalibern. Den datadrivna 

varianten av tematisk analys ansågs därför ligga närmast studiens syfte och visade sig fungera 

mycket bra.   

 

  Resultatdiskussion 

De resultat som erhållits vad beträffar företagets uppdrag; användbarhetsproblem, 

förväntansmått, förbättringsförslag från deltagarna, personor och svar på företagets 

frågeställningar, finns alla bifogade till rapporten. Nedan diskuteras var och en av dessa. 

Slutligen diskuteras den egna forskningsfrågan gällande gemensamma presentköp. 

Från de anteckningar som togs under användbarhetstesterna sammanställdes en rad 

användbarhetsproblem. Dessa kompletterades med hjälp av användbarhetsintervjun som hade 

transkriberats. Något som var glädjande vad gäller användbarhetsproblemen var att ingen av 

dem var anledning till att en uppgift inte kunde slutföras. Därför blev ingen av dem heller 

klassad som ett kritiskt fel.  

Vad gäller förväntansmåttet gav också det glädjande resultat. För samtliga uppgifter gällde att 

deltagarna både förväntade sig att det skulle bli lätt och upplevde att det var lätt när de väl hade 

genomfört dem. Detta innebär att de alla föll inom ramarna för kategorin ”ändra ingenting”. 

Förbättringsförslagen från deltagarna var inte en planerad leverabel men sammanställdes då en 

mängd förbättringsförslag hade getts utanför ramarna för intervjusvar och 

användbarhetsproblem. Flera av förslagen kom från flera deltagare men merparten var enskildas 

idéer och förslag som jag själv inte nödvändigtvis skulle stå bakom men är antagligen ändå av 

intresse för företaget. 



Kognitionsvetenskaplig kandidatuppsats  Madeleine Hammarbäck 
729G40  2015-06-22 
 

29 
 

Personorna som skapades är ett sätt för företaget att lära känna den primära målgrupp de 

anpassar sin tjänst för och gör förhoppningsvis att användarna till tjänsten kan diskuteras mer 

konkret inom företaget. Vad resultatet för användbarhetstestintervjun visade var att de flesta 

var positiva till tjänsten och trodde att de själva kunde ha nytta av den. Samtliga var imponerade 

av tjänsten, både funktionsmässigt och utseendemässigt och såg potential i dess framtid. 

Variationen på deltagarnas svar var stor och många olika tankar fanns vad gällde både på vilka 

sätt den kunde användas och vad som skulle göra den bättre. Svaren kan förhoppningsvis guida 

tjänstens utvecklare och hjälpa företaget förstå mer om tjänstens möjligheter och brister. 

Så till forskningsfrågan för detta arbete, ”Hur ser processen att utföra gemensamma köp ut, i 

synnerhet gemensamma köp av presenter?”. Genom den tematiska analysen hittades sju teman 

i datamaterialet. Dessa var Slippa ansvar, Betala fort, I valet och kvalet, Helst inte påminna, 

Skammen, Familjen funkar bra och Omvänd gyllene regeln. För detaljerad beskrivning av dessa 

tillsammans med citat, se Avsnitt 4.4. Vad säger då dessa om genomförandet, upplevelsen och 

problematiken vid gemensamma (present)köp? Vi kan från dessa inte dra några generaliserande 

slutsatser utan endast beskriva detta utifrån de specifika deltagares, som deltog i denna studie, 

förmedlade erfarenheter och upplevelser. Vad kan vi då säga om dessa? Vi kan se, genom det 

första temat, att man ofta väljer att gå ihop med andra på grund av det delade ansvaret som blir 

till skillnad från att bära allt ansvar själv som vid enskilda presentköp. Detta gynnar den som 

inte orkar engagera sig så mycket för att komma på något, gå och handla, slå in presenten och 

så vidare. Det gynnar också den som är osäker på vad den ska ge och är rädd för att själv behöva 

stå för en present som inte uppskattas av mottagaren. Det kan dessutom också gynna den icke-

kreative som absolut inte kan komma på något att ge för egen förmåga.  

Det andra temat, betala fort, innebär att deltagarna väljer att skynda sig att betala då de inte litar 

på att de kommer komma ihåg att betala annars. Det tredje temat, i valet och kvalet, syftar på 

det faktum att deltagarna verkar ha ett starkt ogillande mot att behöva välja eller ta beslut. 

Kanske på grund av en rädsla att göra fel val, eller på grund av för många alternativ, eller för 

få. Om det hjälper att vara många om valet av present fanns det, som nämndes i resultatet, olika 

åsikter kring. Antingen blev det bara åsiktskrockar eller så var det en stor inspirationskälla att 

vara många. Att påminna och bli påmind om en skuld var genomgående något som talades om 

med obehag, som tema fyra och fem antyder. Tema nummer sex beskriver det faktum att det 

inom familjen ändå verkade fungera bra. Anledningarna till det verkade vara att man känner 

varandra så väl att det varken var jobbigt att påminna eller bli påmind. I tillägg hade man en 

oftast en grundläggande respekt för varandra som bidrog till att man inte ville smita med 
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betalning och liknande. Det sista temat, omvända gyllene regeln, var i motsats till den gyllene 

regeln att behandla alla som du själv vill bli behandlad, kräv av andra att behandla dig som du 

hade behandlat dem. Detta visade sig genom att de som var duktiga på att betala tillbaka och 

såg skulder som något mycket negativt också hade väldigt lite tålamod och överseende med 

människor som inte var lika duktiga. Och likadant åt andra hållet hade människor som hade lätt 

för att glömma också mer tålamod och överseende med andra som glömde.  

 

 Framtida studier 

Som en fortsättning på denna studie, vad gäller delarna som rörde företaget och tjänsten, skulle 

en longitudinell variant av studien kunna utföras för att se hur personer upplevde tjänsten efter 

att ha använt den för personliga syften i sin naturliga hemma- eller arbetsmiljö tillsammans med 

dennes släkt, vänner och bekanta eller arbetskollegor. Detta skulle ge en mer verklighetstrogen 

bild av användbarhetsupplevelse och användbarhet och deltagarna skulle antagligen ge andra, 

möjligen mer djupgående, svar i intervjun då de haft lång tid att tänka och pröva tjänsten i egna 

syften. Vad gäller forskningsfrågan skulle många fler studier, både kvantitativa och kvalitativa, 

kunna göras för att bekräfta eller dementera de teman som denna studie gav för att ge ett ännu 

fylligare svar på hur gemensamma köp och i synnerhet presentköp går till och upplevs. Studier 

skulle också kunna göras rörande mottagaren och dennes syn på gemensamma presenter.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

1. Ålder: _____ 

 

 

2. Huvudsaklig sysselsättning: __________________________________________ 

 

 

3. Boendesituation (själv eller tillsammans med andra: familj/vänner?):  

 

__________________________________________________________ 

 

 

4. Fritidsintressen: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

5. Använder du några webbaserade sociala nätverk (t.ex. facebook), och i så fall 

vilka? 

 

__________________________________________________ 

 

 

6. Hur ofta använder du dem? 

 Dagligen 

 En-några gånger i veckan 

 En-några gånger i månaden 

 En-några gånger per år 

 Använder inte några webbaserade sociala nätverk 

 Vet inte/vill inte svara 
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7. Läser du bloggar? Något exempel? 

 

__________________________________________________________ 

 

 

8. Vilka är de vanligaste webbplatserna du besöker förutom de du nämnt? 

 

__________________________________________________ 

 

 

9. Läser du tidningar? Något exempel? 

 

________________________________________________ 

 

 

10. Hur ofta tittar du på TV ungefär? 

 Dagligen 

 En-några gånger i veckan 

 En-några gånger i månaden 

 En-några gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 

 

 

11. Hur ofta tittar du på tv-program på internet (play)? 

 Dagligen 

 En-några gånger i veckan 

 En-några gånger i månaden 

 En-några gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 
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12. Hur ofta köper du presenter i genomsnitt? 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 5-11 gånger per år 

 1-4 gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 

 

 

13. Hur ofta köper du gemensamma presenter (alltså tillsammans med en eller 

flera andra)? 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 5-11 gånger per år 

 1-4 gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 

 

 

14. Om du brukar köpa gemensamma presenter med andra: 

Köpa ni dem oftast i fysiska butiker eller på internet? 

 

__________________________________________ 

 

 

15. Hur ofta köper du saker (vad som helst) tillsammans med andra? (tex resa, där 

ni delar upp betalningen)? 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 5-11 gånger per år 

 1-4 gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 
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16. Vad är din inställning till datorer och teknik? 

 

__________________________________________ 

 

 

17. Hur ofta använder du datorer i din vardag? 

 Dagligen 

 En-några gånger i veckan 

 En-några gånger i månaden 

 En-några gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 

 

 

18. Hur ofta använder du smartphone eller surfplatta? 

 Dagligen 

 En-några gånger i veckan 

 En-några gånger i månaden 

 En-några gånger per år 

 Aldrig 

 Vet inte/vill inte svara 

 

 

  

 

Om du brukar genomföra gemensamma köp: 

19. Hur gör du i dagsläget när du ska dela upp betalningar? (betala kontant, sätta in 

pengar på konto, Swisha eller något annat)? 

 

______________________________________________________ 
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20. Hur tycker du att det brukar fungera? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

21.  Är det okej att vi kontaktar dig om någon fråga skulle behöva kompletteras?  

(troligen behövs inte detta) 

 Ja 

 Nej 

 

22. Vill du ta del av slutrapporten? (skickar den i så fall via e-post när den är klar 

någon gång i maj) 

 Ja, min e-postadress är: ___________________________________________ 

 Nej, det behövs inte 
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Bilaga 2: Förväntansmått 

Nedan presenteras resultatet för förväntansmåttet för varje enskild uppgift och deltagare.  

 

Uppgift 1/5 

- Starta en insamling för en födelsedagspresent till din kompis Maria. Varje person som ska vara med 

på presenten ska betala 50 kronor 

 
Deltagare Före Efter 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 1 

4 4 1 

5 2 1 

6 3 2 

7 3 1 

8 2 1 

9 1 2 

10 2 1 

11 3 3 

 

Uppgift 2/5 

- Sätt sista betalningsdag till den 10:e april.  
- Ändra summan till 60 kronor. 
- Skriv en kort beskrivning av insamlingen. 
- Byt omslagsbild.  
- Skriv en kommentar där du frågar vad ni ska köpa 

 

Deltagare Före Efter 

1 1 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 2,5 1 

5 3 1 

6 2 2 

7 4 3 

8 1 1 

9 2 2 

10 4 1 

11 4 3 

 

Uppgift 3/5 

- Bjud in deltagare  

- Logga ut och logga in. 

- Skicka påminnelser till dem båda om att betala.  
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Deltagare Före Efter 

1 1 2 

2 1 1 

3 3 1 

4 2 1,5 

5 3 1 

6 3 2 

7 3 2 

8 1 1 

9 1 1 

10 2 1 
11 1 1 

 

 

Uppgift 4/5 

- Genomför betalning i en insamling som du blivit inbjuden till.  

 

Deltagare Före Efter 

1 1 1 

2 4 4 

3 1 1 

4 3 1 

5 1 1 

6 2 2 

7 2 2 

8 1 1 

9 1 1 

10 1 1 

11 4 2 

 

 

Uppgift 5/5 

- Du är nu den ansvarige för insamlingen och ska genomföra utbetalningen av de pengar som just 

betalats in. 

 

Deltagare Före Efter 

1 1 2 

2 4 3 

3 1 1 

4 4 1 

5 1 1 

6 3 3 

7 3 - 

8 1 4 

9 1 1 

10 1 1 

11 1 2 
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Bilaga 3: Användbarhetsproblem 

Nedan presenteras de användbarhetsproblem som identifierades vid användbarhetstestningen för 

respektive uppgift samt några övriga problem under rubriken ”Allmänt/Övrigt”. Utropstecken (!) före 

ett presenterat problem innebär antingen en hög frekvens för det problemet, alltså att många deltagare 

uppgav eller hade problem med det, eller att den är viktigare än de övriga av en annan orsak. 

 

Uppgift 1 

- Starta en insamling för en födelsedagspresent till din kompis Maria. Varje person som ska vara med 

på presenten ska betala 50 kronor.  

 

 ! Svårt att förstå att man skapar ny användare där man gör det  

 Namn kan tolkas som förnamn och efternamn eller som ett användarnamn 

 ! När man loggar in får man inget felmeddelande om mindre än 8 tecken 

 

 

Uppgift 2 

- Sätt sista betalningsdag till den 10:e april.  

- Ändra summan till 60 kronor. 

- Skriv en kort beskrivning av insamlingen. 

- Byt omslagsbild. (Välj bild från mappen ”Omslagsbild” under ”Dokument”) 

- Skriv en kommentar där du frågar vad ni ska köpa 

 

 ”Ändra datum” är litet och svårt att hitta 

 Veckonumren ser likadana ut som datumen 

 ! Missar lätt gröna bocken när skrivit en beskrivning 

 Den gröna bocken flyttar på sig när har skrivit en beskrivning och upplevs därför 

inkonsekvent 

 Folk osäkra på vad slutdatumet gör  

 ! När valt bild står det Ingen fil vald 

 Svårt med ”rutan” för beskärning av bilden. Missar eller svår att hantera. 

 ! Kommentarfältet är så stort så försöker trycka där för att skriva kommentar 

 ! Inkonsekvent och upplevs konstigt att klicka på ”skriv” när skrivit kommentar 

 Osäkert vilka kommentaren syns för och om den kommer skickas ut till deltagarna via mail 

eller sms 

 

 

Uppgift 3 

- Bjud in deltagare (fick kontaktuppgifter) 
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- Logga ut och logga in. 

- Skicka påminnelser till dem båda om att betala.  

 

 ! ”Maillista” oklar funktion  

 Krysset bredvid fälten när man bjuder in en ny deltagare tolkades som att det var ett fel 

 När skriver in en fel e-postadress i ”slarvat bort lösenord” får man ingen information om detta 

 

 

Uppgift 4 

- Genomför betalning i en insamling som du blivit inbjuden till. (Blev inbjudna av mig och fick låna 

mitt betalkort) 

 

 Står ”sign in” istället för ”logga in” 

 ! Problem med att folk inte ser att de är i en lista utan går till skapa ny först 

 Ingen info om vad CVC är för de som inte vet 

 

 

Uppgift 5 

- Du är nu den ansvarige för insamlingen och ska genomföra utbetalningen av de pengar som just 

betalats in. 

 

 Försöker klicka på bilden för att gå in i en insamling 

 ! Utbetalning/Betala ut – Otydligt vad det innebär för många. Vill ha annan term och mer 

förklaring. 

 Osäkerhet kring hur man skulle skriva in kontonumret då det skrivs olika i olika banker 

 ”Tillbaka”-knapp när klar med utbetalning upplevs fel då att gå tillbaka ofta innebär problem 

vid betalningar på internet 

 

 

Allmänt/Övrigt 

 ! Svårt att se texten som är vit på vissa ställen. Liten och otydlig mot bakgrund.  

 Mailet man får första gången man blir inbjuden är svårt att förstå om man inte visste vad 

tjänsten var 

 Osäkerhet kring vilka som kan se listan med deltagare och om de betalat eller inte 
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Lina Andersson 

Bilaga 4: Personor 

 

Lina Andersson är 27 år och bor med sin sambo Andreas i en 

lägenhet i centrala Linköping. Hon studerar till slöjdlärare 

på 50% och jobbar extra på 50%. Hon är intresserad av 

träning, design och konst och håller ofta på med skapande 

på fritiden. Hon har en känsla för stil och vet precis hur 

hon vill ha det omkring sig.  

Lina har många vänner som hon håller kontakten med via 

Facebook när de inte ses och lagar mat eller fikar 

tillsammans. Hon har även Instagram och är så gott som 

varje dag aktiv på någon social media.  

Hon läser även lite bloggar, främst de som handlar om 

mode och träning. I övrigt besöker hon hemsidor som har 

med nöje att göra eller webbshoppar, gärna kläder. Hon 

uppdaterar sig även om de senaste nyheterna på nätet för hon prenumererar inte på någon 

dagstidning. Det händer dock att hon köper ett modemagasin. 

TV:n tittar hon på rätt så ofta men ännu oftare bestämmer hon själv vad hon ska se på via 

play på internet. Hennes inställning till datorer och teknik är avslappnat och naturligt och 

en viktig del av vardagen. Både smartphone och dator används dagligen. 

Köper presenter gör Lina då och då 

men inte så ofta som varje månad 

och ännu mer sällan köper hon 

gemensamma presenter. Hon tror 

dock att det blir mer sådant i 

framtiden. När hon köper presenter 

brukar hon oftast gå till fysiska 

butiker men hon tycker också det 

fungerar bra att köpa presenterna 

över internet så länge hon litar på 

sidan hon köper ifrån och det inte 

blir jättemycket dyrare.  

Lina köper annat än presenter 

tillsammans med andra ibland så ofta som varje månad och då ofta till mat/middagar md 

vänner. När en betalning, vare sig för present eller annat, ska delas upp brukar Lina och 

hennes vänner använda olika metoder; sätta in på konto, Swisha eller betala kontant. 

Ibland går det bra och ibland dåligt. Det är lätt att någon glömmer bort att betala. 

Linas inställning till en tjänst för underlättande av gemensamma köp är ganska positiv. Hon 

ser nyttan med en sådan tjänst i att kunna vara många personer från olika platser som inte 

behöver känna varandra särskilt väl. Man behöver inte heller ”ligga ute” med pengar och 

att kunna få presentförslag för en specifik mottagare och händelse ses som något starkt 

positivt.  

Lina uppskattar, vad gäller design, en tydlig, genomtänkt och ”clean” layout, ikoner och 

harmoniska, stilrena färgteman.  

Mål: 

Att ha ett smidigt och fräscht alternativ för 

att tillsammans med vänner eller bekanta 

kunna hitta och enas om roliga och unika 

presenter eller aktiviteter och kunna samla 

ihop pengarna snabbt och enkelt.  

Behov: 

- Eventuella avgifter presenteras tidigt 

- Kunna lita på tjänsten 
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Jenny Karlsson 

 

 

Jenny Karlsson är 39 år och bor med sin man Tobias och 

sina barn Amanda, 10 år, och Max, 5 år i en villa i 

utkanten av Linköping. Hon arbetar som sjuksköterska 

och tycker om att resa och gå på promenader bland 

annat.  

För Jenny är familjen viktig och ibland träffar hon 

släktningar och vänner men det kan vara svårt att hinna 

med. Hon använder Facebook nästan dagligen och läser 

en del bloggar av olika slag men ser varken Facebook 

eller bloggarna som särskilt viktiga i hennes liv.  

De vanligaste internetsidorna som Jenny besöker är 

nyhetssidor och mail. Hon läser även nyheterna i olika 

nyhetsmagasin och prenumererar även på 

dagstidningen. TV ser hon inte på särskilt ofta och ännu 

mer sällan på play-TV på internet. Inställningen till datorer och teknik är att det är bra så 

länge det fungerar. Både dator och smartphone används dagligen. 

Vad gäller presentköp så köper Jenny inte 

lika mycket presenter som förr men upp 

till en gång i månaden kan det bli och i 

princip lika ofta köper hon gemensamma 

presenter. Presenterna köper hon 

vanligtvis i fysiska butiker men ibland 

över internet också. Annat än presenter 

köper hon inte så ofta tillsammans med 

andra.  

När Jenny och hennes vänner ska dela 

upp betalningen kan det ske med hjälp av 

Swish, kontant eller att man sätter över 

på bankkonto. Jenny tycker att Swish är 

smidigast men det kan bli krångligt om 

alla inte har det annars fungerar det i 

regel bra att dela upp betalningar.  

Jennys inställning till en tjänst för underlättande av gemensamma köp är mestadels 

positiv. Hon ser nyttan med en sådan tjänst i att man får en överblick när man samlar ihop 

pengar i en stor grupp, man kan se vilka som betalat och det blir inte lika jobbigt att 

behöva påminna alla. Presentförslag är ett stort plus som gör tjänsten mycket mera värd 

att användas mot andra kostnadsfria alternativ som till exempel att maila.  

Jenny uppskattar, vad gäller design, mycket bilder och glada färger. 

 

  

Mål: 

Att få överblick över vilka som betalat 

och inte vid en insamling, enkelt kunna 

skicka påminnelser och få relevanta 

förslag på presenter då de egna idéerna 

tagit slut efter alla år. 

Behov: 

- Om det kostar extra ska det verkligen 

vara värt det mot beprövade metoder 

- Slippa skapa konton och lämna ut sina 

uppgifter i onödan 
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Bilaga 5: Intervjusvar för företagets frågeställningar 

Här presenteras resultatet av användbarhetstestintervjun som svar på företagets frågeställningar. 

Frågorna är ställda utan svarsalternativ. De svar som presenteras nedan är alltså helt baserade på de fria 

svar som deltagarna gav. Vissa frågor har vävts ihop till en, det kan till exempel vara olika följdfrågor 

inom samma område som slagits ihop. Observera även att en deltagare kan ha inget, ett eller flera svar 

på en och samma fråga och att siffrorna representerar deltagarnas deltagarnummer och alltså inte antal. 

 

 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten i framtiden? 

Absolut 11 
Ja  1, 2, 3, 7, 4, 6, 10 

Kanske/Tveksam 5, 8, 9 

 

 

Till vad skulle du i så fall använda den?  

Fester/Middagar 1, 4 

Vän fyller jämnt 1, 10 

Arbetskollegor  1, 5, 4 

Gemensamma aktiviteter (t.ex. Laserdome) 2 

Bröllopspresenter 2 

Möhippa 2 

Föreningsmedlemmar 3 
Present till släkting 6 

Något större, tex kalas, där man inte känner folk 8 

Spela bowling med skolklass 8 

Stora universitetsfester 10 

Köpa något tillsammans med stor grupp 11 

 

 

Vad tyckte du om tjänsten? (+Vad var det med tjänsten som fick dig att tycka så?) 

Jättebra! Slipper skicka sms till alla om att betala, 

skriver till alla på en gång 

11 

Enkel 1, 10 

Överskådlig/ Lätt att få överblick 1, 3 

Smidig 2, 3, 4, 10 

Användbar 6, 9 

Bra, lagom och genomtänkt 9 

Betalningar kommer lätt bort så detta är bra. 10 

Över förväntan. En bra idé! 4 

Osäker på om det är så mycket enklare och smidigare 

än att föra över som vanligt men fördel att man 

slipper ligga ute med pengar 

5 

Det beror lite på om man inte är så många. Om man 

ska köpa till någon på jobbet som går i pension så 

känns det bra. 

7 

Möjligtvis användbar men minst lika smidigt med 

mail när det gäller ens nära.  

8 
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Vad var det bästa med tjänsten? 

Enkel (lätt att använda) 1, 3, 5, 7, 4, 9, 10 

Layouten 1 

Modern 1 

Trygg 1 

Betala på olika sätt 2 

Byta bakgrundsbild 2 

Överblick 3 

Slippa ligga ute med pengar 5 

Smidigt 4, 8 

Se vilka som betalat och inte 6, 8 

Bestämt belopp 6 

Att den fyller en ordentlig funktion 9 

Slippa skriva till var och en, att varje individ som är 

medlem får ta sitt eget ansvar. 

11 

 

 

Vad var det sämsta med tjänsten? 

Svårt att läsa viss text (liten och vit) 1 

19 kronors-avgiften 2 

Tar tid att skaffa och logga in, alla ha det osv 2 

Maillistan som inte förstod 7 

Inte säker på vad som hände hela tiden, till exempel 

om det skickades ut mail när bjöd in en person 

4 

Ingen feedback om vad som var fel när skrev in fel e-

post i ”glömt lösenord” 

4 

Svårt att förstå vad som gäller när man får mailet att 

man blivit inbjuden till insamling 

6 

Behöva fylla i alla mailadresser 8 

Måste vara många för att det ska vara värt det med 

tanke på avgiften 

8 

Att mailadress sparas, måste logga in för att betala, 

tvingar en att ha ett konto. 

8 

Inget direkt. Men möjligtvis att man blir styrd av 

tjänsten hur man ska använda den.  

9 

Kostnaden och informationen om kostnaden 10 

Inget 3, 5, 11 

 

 

Vilka av tjänstens funktioner tyckte du om? 

Skapa grupp/lista/bjuda in deltagare 1, 10, 6 

Byta bakgrundsbild 2, 6 

Facebookkoppling 2 

Skriva kommentarer (kring vad man ska köpa) 2, 7, 6 

Påminnelsefunktionen 7 

Helheten/övergripande syftet 3, 4 

Enkelheten, lätt att lära sig använda den 8 

Sidan där man kan se insamling som är igång med 

bakgrundsbild och beskrivning. Har precis det man 

behöver. 

9 

Vet inte 11 

Alla 5 
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Vilka funktioner tyckte du inte om eller mindre om? 

Fanns inga sådana funktioner 1, 3, 5, 7 

Att behöva spara när man ändrat datum 2 

”Password recovery”-funktionen när inte visste vad 

som hände (när skrivit in fel epost) 

4 

Oklarheten kring registrera/skapa ny användare 6 

Utbetalning: Förstår inte vad det betyder och vet inte 

vad som händer när klickar där. 

8 

Ställa in bakgrundsbilden gav problem 10 

Vet inte 11 

 

 

Några fler funktioner du skulle önska att tjänsten erbjöd? 

Kommer inte på någon 1, 3, 5, 10, 11 

Tips på presenter, inspiration, förslag 2, 7 

Alternativ sajt för att driva in skulder 4 

Möjlighet att ge presentförslag och kunna rösta 6 

Kunna ändra summan, betala för partner också 8 

Slippa logga in/ha konto för att betala till en 

insamling 

8 

 

 

Vad tyckte du om sidans utseende/design (bilder, färger, typsnitt, layout)? 

Bra att den är enkel/”clean” 1, 2, 7, 4 

Behagliga/harmoniska färger 1, 2, 3, 5 

Gillar ikonerna 1 

Gillar bilderna 1,2 

Lite tråkig 3 

Tydlig 5, 7, 4 

Trevlig 7 

Fin 7, 6 

Genomtänkt 7 

Minimalistisk utan att vara tråkig 4 

Kunde varit bättre där man lägger till deltagare (tex 

med en bock för ett korrekt ifyllt fält och något som 

visar vad som är obligatoriskt) 

4 

Ett bra upplägg 6 

Bilden på startsidan inte så representativ för sidans 

innehåll 

6 

Lite liten text 6 

Loggan mjuk och resten av sidan stel/fyrkantig. Inte 

så representativ / får ingen helhet. Men fungerar 

ändå. 

8 

Gärna varit gladare färger och ljusare förstasida 8 

Fin och könsneutral färg. Helt klart rätt färg! 9 

Loggan är stilig och snygg 9 

Vissa saker på sidan lite för små 9 

Ser väldigt bra ut 10 

Glada, perfekta färger 11 
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Var sidan lätt att använda och förstå? 

Ja 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 11 

Ganska 9 

 

 

Hur skulle den kunna bli ännu lättare att använda och förstå? 

Mer loggor för att hitta 2 

Ändra ”maillista”-funktionen 7 

Större text. Tydligare funktioner för att ändra saker. 8 

Göra saker större. 9 

Gröna bocken under beskrivningen innan man skrivit 

något: ha vid sidan av fältet eller på annat sätt visa att 

den är associerad till det 

9 

Svårt att se hur den kan bli enklare än den är 10 

 

 

Hur brukar du få upp ögonen för/upptäcka nya tjänster som denna? 

Via någon vänner/familj (som tipsar, pratar om, 

tvingar eller bjuder in till den) 

1, 2, 5, 7, 6, 8, 4, 9, 10, 11 

Bloggar 3 

Reklam tex på facebook 5, 9 

Inte reklam. 4, 8 

Då behovet är aktuellt 4 

Googlar 6 

 

 

Vad tycker du det skulle vara viktigt att få veta om tjänsten för att du skulle vilja prova den? 

Mindre ansvar för den som startar insamlingen 1 

Att det kan vara bra när det är folk man inte känner 

så väl eller inte bor på samma ställe som 

2 

Framhäva hur enkel den är att använda och hur lätt 

man kan få en överblick 

3 

Fördelen med det: att man slipper ligga ute med 

pengar 

5 

Att den var proffsig och inte någon liten ”b-sida” så 

att man får förtroende 

7 

Viktigt att det framgår att man samlar in pengar via 

sajten och sedan kommer pengarna från sajten till den 

som samlar in. Mindre attraktivt om måste köpa från 

sajten.  

 

4 

Rent vad den gör, att man kan gå ihop flera och 

organisera ett köp tillsammans 

6 

Ha koll på betalning, kunna skicka ut osv men 

fortfarande skeptisk till varför bättre än maila som 

vanligt 

8 

Var pengarna kommer ligga. Att de kommer ligga 

hos företaget tills de betalas ut. Vill veta att det är 

säkert. 

9 
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Hur många man kan vara som max, alltså vilken 

storlek de riktar sig till. Om det är för ett gäng 

kompisar eller mest riktat till lite större grupper. 

10 

Att det är smidigt för insamling 11 

 

 

I vilket sammanhang eller medium skulle ett sådant budskap kunna kommuniceras - alltså var och 

på vilket sätt tycker du det skulle vara bäst att få information eller marknadsföring om den här 

tjänsten? 

Facebook 1, 7, 10, 11 

Sidor för möhippa/bröllop 2 

Bloggar 3, 7 

Internet 5 

Bildannons på internet 7 

Sajter där man shoppar (efter presenter) 4, 6, 9 

Via matchande nyckelord i en googlesökning 4, 9 

Tycker det passar bäst för en lite äldre vuxna då det 

händer lite större saker som att man fyller jämnt (40 

och 50) och så 

10 

Ingenstans. Vill inte ha reklam. 8 

 

(Inställning till de avgifter som finns) 

Känns ganska högt även om man förstår att företaget 

vill tjäna pengar. 

6 

De som betalar borde få veta hur mycket som 

kommer gå till presenten och hur mycket som 

kommer gå till annat.  

6 

För dyrt för vad man får 8 

19 är mycket.  

1,9-5,90: Behöver vara mer tydligt och möta kunden. 

Vad går pengarna till? När kostar det 1,90 och när 

5,90? 

9 

Med den kostnaden verkar de rikta sig till större 

event. För en liten insamling blir det dyrt. Men för en 

stor insamling blir det inte så mycket. 

10 

Så länge de inte höjer varje år är det okej 11 

 

 

Hur tycker du att avgifterna borde tas ut? Är det mest rimligt att deltagarna eller den som är 

ansvarig ska stå för kostnaden? 

Alla dela lika på kostnaden 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 11 

Beroende på situation – kunna välja 2 

Lika eller att ansvarig får betala mindre. Den har ju 

redan tagit ansvar och då skulle ju folk vilja vara den 

som startar. -> bra för företagets räkning också. 

9 

Ansvarige personen borde stå för kostnaden. Annars 

måste ju den personen påpeka att det finns en kostnad 

för alla som bjuds in.  

10 
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Hur mycket kan det få kosta? 

Inte mer än som nu 2 

Den kostnad banken tar för att tillhandahålla tjänsten 3 

Helst inget men i alla fall inte mer än som nu 5 

Bero på beloppet (trappa) 7 

19 kr går an men får inte vara beroende på beloppet 4 

10 kr 6, 9 

Några kronor som fast summa 8 

Beror på. Procentsats på 2%  10 

 

 

Presenterades informationen om avgifterna på ett bra sätt i dagsläget 

Nej, stå tidigare (och tydligare) i processen 1, 5, 7, 6 

Nej, förstod inte vem som skulle betala och vad 2 

Nej inte alls bra. Vill veta redan från början 8, 9, 10 

Ja 3, 4, 11 

 

 

Skulle avgifterna i dagsläget vara en anledning att du inte vill använda sidan? 

Nej 1, 3 

Kanske 2, 7, 11 

Ja 5, 4, 9 

Ja för mindre saker (upp till 1000kr) 10 

Ja som ansvarig 6 

Ja absolut 8 

 

 

Skulle du vilja ha en mobilapplikation för tjänsten eller räcker det med att sidan är 

responsiv/mobilanpassad så att det går att använda den från mobil eller surfplatta? 

Ja, en mobilapp vore bra 1, 2, 5, 6, 11 

Skulle inte skada med en mobilapp 9 

Någon form av tillgänglighet på mobilen skulle nog 

vara bra 

10 

Nej, det behövs inte någon mobilapp 3, 7 

Nej, föredrar responsiv. /(Då vet man att allting 

finns.) 

4, 8 

 

 

En funktion som ännu inte är klar men som kommer komma är ”presenter och upplevelser”. Tanken 

är att man där ska kunna titta på olika förslag från olika återförsäljare och leverantörer och hitta och 

bestämma present eller upplevelse tillsammans och även kunna köpa present eller upplevelse direkt 

från sidan med det insamlade beloppet. Vad är dina tankar kring detta? 

Kunna se utifrån summan vad man kan köpa 1 

Skulle underlätta för att komma på present 1, 2 

Blir ännu enklare då 3 

Definitivt bra med tips och idéer 3, 9 

Jättebra – skulle göra tjänsten mer speciell 5 

En anledning att använda tjänsten 5 
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Skulle vilja se förslag för specifik målgrupp 5, 7 

Känns som det mest attraktiva med tjänsten 7 

Skulle vara mycket misstänksam att priset är högre 

om köper via sajten, orolig för en dålig deal 

4 

Smidigt med ett klick och se vad det finns för 

möjligheter 

4 

Jättebra att det finns på samma ställe 6 

Om det inte blir dyrare att köpa därifrån är det bra 9 

Kan absolut vara bra. Avgiften då kan tas bort och 

bra att kunna köpa presenter så 

8 

Användbart framförallt för att kunna ge något unikt 

som sticker ut 

9 

Bra idé 10 

Bra men får inte kosta extra 11 

 

 

Tror du att du skulle använda dig av en sådan funktion? 

Beror på presenterna, upplevelser speciellt intressant 1 

Bra som stöd och idéer 1, 7 

Ja, särskilt om var ansvarig 2 

Skulle kika igenom 3, 4 

Hade jag hittat något jag gillade på sidan så definitivt 10, 11 

Ja 8 

Ja det skulle vara jättebra 5, 7, 6, 9 

 

 

En annan funktion som är på gång är en funktion för att anordna möhippa och svensexa, där man 

kan bli inspirerad av blogginlägg om olika aktiviteter och sedan kunna se på en karta var i närheten 

av där man bor det går att göra liknande aktiviteter som sedan går att köpa direkt från sidan med det 

insamlade beloppet? Vad är dina tankar kring detta? 

Absolut en bra funktion 2 

Jättebra för inspiration 3 

Bra att det riktar in sig, ger tips och så 5 

Känns som en bra idé 7 

Vore smidigt men skulle kanske klara mig med 

tjänsten som den är idag 

4 

Låter bra 6 

Tycker inte blogg skulle tillföra något. Vill hellre ha 

beskrivningar av aktiviteterna. Skulle bara kunna stå 

aktiviteter för grupper istället för möhippa och 

svensexa 

8 

Tror inte det skulle skada 9 

Bra att få inspiration och se vad som finns i närheten 

men det får inte kosta något extra! 

10 

Låter intressant 11 

 

 

Skulle du använda en sådan funktion? 

Ja, absolut 2, 5, 10 

Ja 3, 4, 6, 9, 11 

Tveksamt 8 
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Vad anser du att den allra viktigaste nyttan med tjänsten är? 

Kunna samla ihop med stöd 1 

Att samla ihop pengar från många olika stället till ett 

konto vid ett visst datum 

2 

Överblicken 3 

Att det ska finnas färdiga förslag 5 

Smidigt om är många 7 

Ansvarig slipper springa runt och påminna alla, att 

det typ sköter sig själv 

7 

Att kunna skicka ut till folk och att de får svara i sin 

egen tid istället för att behöva samla alla på samma 

plats samtidigt (kan vara många) eller behöva jaga 

dem utan ha allt samlat och kunna se vilka som 

betalat och inte  

4 

Att man kan vara flera personer och komma överens. 

Ha koll på betalningar mer. 
 

6 

Se vem som betalat och inte 8 

Kunna samla ihop pengar till en gemensam present 

och sedan kunna diskutera den tillsammans. 

9 

Att få en lätt översikt över hur pengaflödet ser ut 10 

Översikten och att slippa sms:a runt till alla 11 

 

 

Hur stor nytta förväntar du att tjänsten kan ha för dig i ditt privatliv? 

Stor 1 

Medelstor 2, 4, 9, 11 

Inte nu men i framtiden /(när har mer pengar) /(när 

blir äldre) 

3, 7, 10 

Skulle kunna ha en nytta, särskilt med de nya 

funktionerna (möhippa och presenter&upplevelser) 

5 

Inte så stor nytta då köper gemensamma presenter 

endast med nära personer (tex bror) 

6 

Ingen nu men när presenter och upplevelser kommer 

kan man få idéer. Då blir det något mer än vad det är 

just nu. 

8 

 

 

Hur stor nytta förväntar du att tjänsten kan ha för dig i ditt arbetsliv? 

Stor 1, 11 

Ingen nytta(tex på grund av arbetskollegor helt 

saknar datorvana eller så små summor) 

2, 3, 5, 8 

Har inget arbete men förväntar att den skulle ha 

/(stor) nytta om hade det (i framtiden alltså) 

7, 6, 9, 10 

Fungerar bra i nuvarande arbetsgrupp men om hade 

en annan mindre fungerande arbetsgrupp skulle det 

vara ganska användbart 

4 
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Vilka ändamål ser du som mest relevanta? (födelsedagspresent, möhippa/svensexa, present på 

arbetsplatsen, bröllop, dop, resa, barnkalas, högtid eller något annat?) 

Alla 1, 11 

Bröllop 2, 10 

Resor 2 

Upplevelser som gör tillsammans 2, 5 

Möhippa/Svensexa 2, 5, 7, 9 

Skolklass 3 

Domarklubb 3 

Arbetsplatsen/ (med betoning) 7, 4, 6, 9 

Julklappar 4 

Födelsedagspresenter 4, 9 

Present till barn 4 

Beror på när i livet 8 

 

 

Vad ser du för nackdelar med att använda tjänsten? 

Formulärsrutorna verkar spara info som tex 

kontonummer - otryggt 

2 

Risk för att någon luras vara en person för att dra in 

pengar 

2 

Att det kostar 3, 5, 7, 9 

Det blir ett grupptryck som kan vara negativt om man 

blir inbjuden till insamling man inte vill vara med på.  

4 

Att man är styrd till att ange ett visst pris innan man 

vet vad man ska köpa eller hur många som ska vara 

med och betala. 

6 

Att man hamnar där med sina uppgifter även om man 

bara ska betala 

8 

Det sista med utbetalning  8 

Inga direkta nackdelar men det skulle väl vara om 

man fick massa sms- och mailreklam. 

10 

Inga 1, 11 

 

 

 

 

 


