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Sammanfattning 
 
Vi lever i ett samhälle som blir mer och mer digitalt, där nya tekniker revolutionerar 
flera branscher och den teknologiska utvecklingen går snabbare för varje dag. Det kan 
finnas en förståelse för att företagen och organisationerna vill hänga med i denna 
digitalisering och inte hamna efter. Men vad händer om företagen går för snabbt fram 
utan att involvera de människor som faktiskt ska använda deras system och tjänster? 
Denna studie har haft som syfte att finna eventuella problematiska faktorer i en 
digitalisering utav en blankett i PDF-format. Denna blankett används i syfte av att 
anmäla en huvudadministratör för att vidare kunna logga in på en företagstjänst på Fora 
AB, med BankID eller mobilt BankID. Ett ytterligare syfte för studien var att skapa ett 
nytt designförslag i form av en prototyp.  
 
En empirisk datainsamling har utförts genom användbarhetstester som inkluderade 
intervjufrågor samt observation av användning. Det teoretiska ramverket som legat till 
grund för studien är the Technology Acceptance Model (TAM) och dess syn på 
användaracceptans.  
 
Studien har resulterat i ett flertal faktorer som bidrar till att användaren inte accepterar 
systemet, dessa faktorer har formulerats till tre förbättringsområden; enkel navigation, 
digitalisera hela vägen samt minimera krav på teknisk kunskap.  
 
Nyckelord; Teknologi, Digitalisering, Användbarhet, Användaracceptans, 
Technology Acceptance Model, Prototyping.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Abstract 
 
We live in a society that is becoming more and more digital, where new technologies 
revolutionize several industries, and technological advances go faster every day. There 
may be an understanding that companies and organizations want to keep up with this 
digitization and not fall behind. But what happens if companies go too fast without 
involving the people who actually use their systems and services? The purpose of this 
study was to find possible problematic factors in digitizing a form in a PDF format. 
This form is used for the purpose of enrolling a principal administrator to further log 
in on a corporate service at Fora AB, with BankID or mobile BankID. An additional 
purpose for the study was to create a new design proposal by creating a prototype. 
 
An empirical data collection has been conducted through usability tests that included 
interview questions and observation of use. The theoretical framework underlying the 
study is the Technology Acceptance Model (TAM) and its view on user acceptance. 
 
The study has resulted in a number of factors that leads the user not accept the system, 
these factors have formulated into three improvement areas; simple navigation, 
digitizing all the way and minimizing technical requirements. 
 
Keywords; Technology, Digitizing, Usability, User acceptance, Technology 
Acceptance Model, Prototyping. 
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1   Inledning och bakgrund 
Enligt Cöster och Westelius (2016) har nästan hälften av världens befolkning tillgång 
till datorer och internet i dag. Och den fysiska världen vi lever i blir allt mer och mer 
uppkopplad, trots detta är denna utveckling något som bara påbörjats (Cöster & 
Westelius 2016). Cöster och Westelius (2016) förklarar att denna utveckling dels beror 
på att användarna vill ha möjlighet att nå saker på distans, men också att utvecklingen 
beror på att företagen vill få möjlighet till återkoppling från enheter som existerar hos 
kunder, i samhället och även spridda i verksamheten.  

Trots att digitaliseringen av samhället ökar, är det fortfarande mycket som 
ännu inte är datoriserat. Användningen av datorer och dess betydelse har fortfarande en 
stor spridning bland olika människor i samhället. För vissa tar datorer upp ens tid i alla 
aspekter av livet, både yrkesmässigt och privat, samtidigt som det för andra endast 
används för att utföra bankärenden eller spela spel då och då (Cöster & Westelius 2016).  
 
Det kan påstås att digitaliseringen är något vi i dagens samhälle anser vara självklart, 
och de som föds in i samhället i dag har antagligen en väldigt liten förståelse för hur ett 
liv utan internet skulle se ut. Det är förståeligt att teknologin utvecklas snabbare än vad 
människan gör, och det kan därför vidare anses att ligga en vikt i att människan, det vill 
säga användaren, är involverad i denna utveckling.  

Garrett (2011) förklarar att det är vanligt förekommande att det under 
produktutveckling läggs mest fokus på vad produkten kan göra, och inte hur användaren 
upplever den. Användarupplevelsen handlar inte om hur en produkt fungerar på insidan, 
utan hur produkten fungerar ute i verkligheten när användaren faktiskt interagerar med 
den (Garrett 2011).  

1.1 Företags- och uppdragsbeskrivning 
Fora AB är ett servicebolag som ägs lika delar av LO och svenskt näringsliv, därmed 
har Fora själva inget eget vinstintresse och är en neutral partner. Fora arbetar med 
administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och andra 
trygghetslösningar. Fora hjälper anställda på 214 000 företag och omfattar fyra miljoner 
av trygghetslösningar. Fora sköter även pensionsval och tillhandahåller information för 
avtalspension. Utöver detta är Fora även kansli för försäkrings- och skiljenämnden för 
arbetsmarknadsförsäkringar och för pensionsnämnden (Fora 2018). 
 
Som företagskund hos Fora ges man tillgång till mina sidor. För att användaren ska få 
möjlighet till åtkomst av mina sidor måste användaren numera anmäla en 
huvudadministratör. För att anmäla en huvudadministratör måste en behörig 
firmatecknare skriva på en blankett som vidare skickas till Fora. När detta är klart kan 
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huvudadministratören även lägga till flera administratörer som senare kan logga in med 
e-legitimation, som mobilt bankID  

Den del i processen som den här studien behandlar är blanketten för 
anmälan av huvudadministratör. I dagsläget har det utformats en digitalisering av en 
tidigare analog blankett genom en interaktiv PDF, se bilaga 1. Genom kontakt med Fora 
existerar det idag problem med denna digitalisering, då företagskunder har haft en 
svårighet att genomföra denna anmälan digitalt.  

1.2 Forskningsproblem 
Syftet för undersökningen är att utvärdera Foras digitalisering av blanketten för anmälan 
av huvudadministratör. Undersökningen kommer att baseras på teorin Technology 
Acceptance Model (TAM) för att skapa en förståelse för om användarna accepterar 
digitaliseringen i dagsläget. 

Det är även i undersökningens syfte att efter en utvärdering genom 
användbarhetstester, undersöka vilka externa faktorer för användbarheten och 
användaracceptansen som kan förändras med mål att även förbättras, för att vidare 
komma med ett nytt designförslag i form av en prototyp. Det vetenskapliga syftet är att 
undersöka huruvida användaraccpetansen, användbarheten samt användarupplevelsen 
påverkas av en digitalisering som möjligt utförts för snabbt, och utan att involvera 
potentiella slutanvändare.  

1.2.1 Forskningsfråga 
Forskningsfrågan för studien är formulerad enligt nedan; 
 
Vilka faktorer till en eventuell bristfällig användaracceptans kan identifieras på en 
digitaliserad blankettanmälan, samt hur kan dessa faktorer förändras med mål av 
åtgärdas? 

1.3 Bakgrund till forskningsproblem 
I dagsläget finns det möjlighet att som företagskund logga in på mina sidor genom 
kundnummer och lösenord, detta kommer dock att tas bort inom snar framtid. Med den 
anledningen måste kunder till Fora anmäla en huvudadministratör för framtida möjlighet 
att logga in på mina sidor med BankID eller mobilt BankID. Under mina sidor kan 
företaget se fakturor och andra uppgifter som rör företaget, samt eventuella anställda. 
Det är även under mina sidor som företaget rapporterar löner samt får tillgång till 
information angående vad som ingår i försäkringsavtalet.  
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I dagsläget ser den digitala processen för denna anmälan ut på så sätt att användaren 
måste; 
 

1. Hitta blanketten för anmälan av huvudadministratör på webbplatsen. 
2. Ladda ner blanketten till sin personliga dator. 
3. Öppna blanketten i Adobe Reader för att nästkommande steg i processen ska 

fungera. 
4. Fylla i blanketten. 
5. Spara blanketten på nytt. 
6. Gå tillbaka till webbplatsen, ta reda på vart den ifyllda blanketten i form av en 

PDF ska laddas upp. 
7. Ladda upp blanketten. 
8. Välja antal personer som ska signera anmälan. 
9. Signera med BankID. 
10. Vänta några dagar för att senare få en bekräftelse på mail och vidare få möjlighet 

att logga in på mina sidor med antingen BankID eller mobilt BankID.  
 
För att visualisera hur processen ser ut i dagsläget presenteras tre bilder från Foras 
webbplats, se figur 1 till 3. Fora har godkänt att dessa skärmbilder av webbplatsen 
presenteras i denna rapport.  
 

 
 
Figur 1: Blanketter & Broschyrer (Fora 2018) 
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Figur 2: Instruktion för nedladdning av blankett (Fora 2018) 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3: Instruktion för uppladdning av blankett (Fora 2018) 
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1.4 Avgränsningar 
Målet vid rekrytering av deltagare i användbarhetstesterna är att urvalet ska bestå av fyra 
kunder till Fora. Detta är till viss del en avgränsning då det inte är med säkerhet att dessa 
fyra deltagare kommer att kunna vara kunder till Fora, då dessa rekryteras i mån av tid 
samt vilja från kunderna i fråga. Arvola (2014) beskriver att urvalet inte nödvändigtvis 
behöver vara representativt för målgruppen, däremot är det bra om deltagarna är kritiska. 
Med anledning av detta anses det inte vara ett större problem om inte hälften av 
deltagarna i användbarhetstesterna är kunder till Fora. Den större vikten ligger i att den 
nuvarande digitaliserade blanketten testas på olika typer av användare med varierande 
yrkesroller samt teknikvana, för att på så sätt vara så representativ som möjligt för 
målgruppen och potentiella slutanvändare.  

Det finns även en avgränsning i att det inte kommer att finnas tid att utföra 
ytterligare användbarhetstester på det nya designförslaget och den prototyp som därmed 
kommer att skapas. Detta innebär att denna studie inte kan ange om det nya 
designförslaget kommer att höja användbarheten eller skapa en bättre 
användaracceptans. Det nya designförslaget kan endast ha som syfte och mål att förbättra 
dessa områden.  

1.5 Disposition 
I denna del presenteras rapportens följande disposition. Under varje kapitel kommer en 
kortfattad beskrivning att ges för att presentera dess innehåll, samt för att tillhandahålla 
en översiktlig bild av rapportens upplägg. Rapporten är uppdelad i sex huvudkapitel; 
 
2. Teori 
I teorin presenteras rapportens teoretiska ramverk, vilket för denna studie är the 
Technology Acceptance Model (TAM). Även teori kring användarupplevelse och 
användbarhet presenteras i detta kapitel.  
 
3. Metod 
Metodkapitlet presenterar rapportens vetenskapliga ansats samt val av 
datainsamlingsmetod. Vidare presenteras metoder och tekniker för 
användbarhetstestning samt prototyping. Kapitlet innefattar också valet av analysmetod 
för den insamlade datan.  
 
4. Resultat 
Resultatet består av två huvuddelar; resultat av användbarhetstester samt det nya 
designförslaget i form av en prototyp innehållandes gränssnittskisser och mockups.  
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5. Diskussion 
I kapitlet för diskussionen presenteras diskussion samt reflektion kring teorin och dess 
koppling till resultatet samt en metodreflektion. 
 
6. Avslutning 
Det avslutande kapitlet innehåller rapportens slutsats som återkopplar till studiens 
forskningsfråga, samt ger förslag till eventuell fortsatt forskning.  

 
2   Teori  
I detta kapitel presenteras denna studies teoretiska ramverk; Technology Acceptance 
Model. Vidare presenteras även tidigare forskning kring användaracceptans, 
användarupplevelse samt användbarhet.  

2.3 Technology Acceptance Model  
Technology Acceptance Model (TAM) framtogs av Fred Davis år 1986, och är en 
anpassning på teorin Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein & Ajzen 1975). TAM 
är framtagen för att specifikt förklara användaracceptans av informationssystem. Målet 
med TAM är att tillhandahålla en förklaring av de bestämmande faktorerna för 
användaracceptans i förhållande till datorer. Förståelsen för varför personer accepterar 
eller inte accepterar datorer är en av de största utmaningarna för forskningen inom 
informationssystem, men är dock grundläggande för att vidare kunna förklara, förutse 
och därmed höja användaracceptansen för system (Davis, Bagozzi & Warshawu 1989). 

Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) beskriver att forskare har studerat 
(s. 982) individens interna faktorer till användaracceptans och hur dessa faktorer har 
påverkats av möjliga externa faktorer. Vidare beskriver Davis, Bagozzi och Warshawu 
(1989) att det ur denna forskning framkommit fem olika externa faktorer;  
systemets tekniska design, användarinvolvering i systemutveckling, vilken typ av 
process som används i systemutvecklingen, implementationsprocessen och kognitiv stil, 
det vill säga på vilket sätt informationen behandlas. Dock fortsätter Davis, Bagozzi och 
Warshawu (1989) med att dessa resultat inte är fullt tillräckliga, då det finns en bredd i 
olika övertygelser samt attityder som även ofta har bristande psykometriskt och 
teoretiskt stöd.  
Forskare har använt socialpsykologiska modeller som potentiell teoretisk grund för att 
förstå användarbeteende. En av dessa modeller är Technology of Reasoned Action 
(TRA) (Fishbein & Ajzen 1975), och är en väl beprövad modell som har bevisats vara 
lyckad när det kommer till att förklara och förutse beteende. TRA är dock skapad på så 
sätt att den ska kunna förklara mänskligt beteende generellt. Med anledning av detta 
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skapade Davis (1986) TAM, baserat på TRA, specifikt för mänskligt beteende vid 
datoranvändning. TAM utvecklades även speciellt för informationssystems-industrin i 
syfte av att förbättra användaracceptans-processer och för att tillhandahålla en teoretisk 
bas för user acceptance testing (Davis, Bagozzi & Warshawu 1989).  

Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) beskriver att forskare behöver en 
modell som i största möjliga mån kan vara hjälpsam i att kunna förutse och förklara 
varför en produkt eller tjänst inte accepteras av användare. Modellens syfte är att hjälpa 
forskare att identifiera dessa specifika problem och därmed kunna korrigera dem. 
Ändamålet med TAM är vidare att bidraga med en bas som upptäcker den påverkan 
externa faktorer har på interna övertygelser, intentioner och attityder. TAM använder 
TRA som teoretisk bas för att specificera kausaliteten mellan dessa betydelsefulla 
övertygelser; 
upplevd användbarhet (perceived usefulness) och upplevd användarvänlighet (perceived 
ease of use) samt användarens attityd, intention och beteende kopplad till faktisk 
datoranvändning.  
 
Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) definierar upplevd användbarhet som den 
sannolikheten att användaren kommer att använda ett specifikt system, som vidare 
kommer att öka användarens prestation i sitt arbete. Upplevd användarvänlighet 
definieras till den graden användaren förväntar sig kunna använda ett system utan 
ansträngning (Davis, Bagozzi & Warshawu 1989).  
 

 
figur 4: Technology Acceptance Model. Fritt från (Davis, Bagozzi & Warshawu 1989). 
 
Garrett (2011) menar att begreppet användaracceptans inte syftar till att beskriva 
huruvida användaren gillar att använda ett system eller en produkt, det som däremot 
beskrivs som användaracceptans är ifall användaren accepterar systemet eller produkten.  
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Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) förklarar däremot användaracceptans i 
förhållande till informationsteknik på så sätt att användaren antingen accepterar eller 
avvisar system. En anledning till att användare accepterar informationsteknik är att de 
finner fördel i användandet i form av att användarens möjlighet till att höja sin 
arbetsprestation existerar. Om denna möjlighet inte finns, är det även en anledning till 
att användare väljer att inte använda och därmed avvisar systemet (Davis, Bagozzi & 
Warshawu 1989).  
 
TAM är en vanligt förekommande modell för forskning inom olika typer av 
informationsystem och användarbeteende. TAM används ofta för att undersöka samt 
förutsäga användaracceptans. Det existerar även ett flertal studier som skapat nya 
vidareutvecklade modeller med TAM som teoretisk grund.  
  
Yoon (2016) undersöker faktorer som påverkar användarnas acceptans av mobila 
biblioteksapplikationer inom akademiska bibliotek. Vidare utvecklade Yoon (2016) en 
konceptuell strukturmodell för denna typ av användaracceptans där TAM användes som 
teoretisk bakgrund.  
 Vidare förklarar Yoon (2016) att resultaten av studien starkt påvisar att 
TAM kan användas för att förstå användarnas acceptans av dessa tidigare nämnda 
mobila applikationer. Studien visar på att den signifikanta påverkan av användarens 
attityd samt avsikt för användning handlade om användbarhet, interaktivitet samt 
användarvänlighet.  
 
Hong, Hwang, Hsu, Wong & Chen (2011) har i en studie använt sig av TAM som 
teoretisk grund för att identifiera vilka faktorer som påverkar användningen för digitala 
arkiv-webbplatser. Hong et. al. (2011) beskriver värdet av TAM som modell då den 
innefattar två variabler som mäter upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet, som vidare kan förutsäga noggrannheten och effektiviteten hos 
tekniska produkter. 

2.4 Användarupplevelse 
Användarupplevelse (eng. user experience) är ett tvärvetenskapligt begrepp och kan 
därmed tolkas och beskrivas på ett flertal sätt.  
Garrett (2011) beskriver användarupplevelsen i egenskap av den upplevelse som en 
produkt eller tjänst ger användaren i det verkliga livet. Användarupplevelsen sker när en 
person kommer i kontakt och interagerar med en tjänst, ett system eller en produkt. 
Garrett (2011) fortsätter att förklara detta på ett enkelt sätt genom att säga att när någon 
frågar dig hur det var att använda en specifik produkt eller tjänst, då frågar personen i 
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fråga om din användarupplevelse.  
 
Användarupplevelsen uppstår varje gång en produkt används och denna produkt kan 
vara allt från en ketchupflaska som Garrett (2011) nämner, till ett tekniskt system. I 
arbetet med att skapa en god användarupplevelse i en produkt eller tjänst bör det läggas 
tanke på alla små detaljer. Garrett (2011) exemplifierar detta genom att beskriva en 
knapp som ger ifrån sig ett klickande ljud, detta kan anses vara en liten obetydlighet, 
men kan vidare leda till att användaren inte får sitt kaffe på morgonen samt därmed får 
en dålig användarupplevelse.  

För att skapa en god användarupplevelse krävs det att användarens behov 
bemöts (Norman & Nielsen 2018), vare sig dessa behov handlar om att få morgonkaffet 
utan problem eller att rapportera löner i ett datasystem. Det bör även göras skillnad på 
den totala användarupplevelsen och användargränssnittet (UI). Design och 
användargränssnitt spelar en stor roll (se punk 2.6.1), men om en produkt eller tjänst 
endast förlitar sig på ett exemplariskt användargränssnitt, som inte bemöter användarens 
behov, kommer den generella användarupplevelsen att fallera (Norman & Nielsen 
2018).  Norman och Nielsen (2018) förklarar även vikten i att särskilja på begreppen 
användarupplevelse och användbarhet. Användbarhet kan definieras som ett 
kvalitetsattribut för ett användargränssnitt, till skillnad från användarupplevelse vars 
innebörd har en större bredd än så (Norman & Nielsen 2018).   

2.6 Användbarhet 
Användbarhet är ett begrepp som ofta används och har olika definitioner samt 
tolkningar. Den generella beskrivningen av användbarhet är dock hur pass enkel en tjänst 
eller produkt är att använda (Garrett 2011). Rubin och Chisnell (2008) förklarar att 
användbarhet är något många produkter har, men dessvärre en större del inte har. Det 
finns en problematik i förståelsen för när en produkt eller tjänst är användbar, då 
användbarheten endast blir ett problem då den är dålig. Ett enkelt sätt att beskriva hur 
det avgörs om en tjänst eller produkt är användbar är då användaren inte känner någon 
frustration i användningen (Rubin & Chisnell 2008). Ett exempel på en definition som 
tydligt redovisar för god användbarhet är; 
 
“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.” (Rubin & Chisnell 2008 s.4) 
 
För att mäta eller förstå problem med användbarheten, kan det utföras 
användbarhetstester (se punkt 3.3) med potentiella slutanvändare av produkten eller 
tjänsten i fråga (Garrett 2011).  
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2.6.1 The aesthetic-usability effect 
Ett fenomen värt att nämna då det talas om användbarhet är the aesthetic-usability effect. 
The aesthetic-usability effect innebär att design som anses vara mer estetiskt tilltalande 
uppfattas som enklare att använda än design som inte är estetiskt tilltalande. Om 
produkten faktiskt är enklare att använda eller inte, spelar ingen roll, enligt the aesthetic-
usability effect kommer produkten eller tjänsten att upplevas enklare då den är estetiskt 
tilltalande. Varför det uppfattas enklare att använda, beskrivs genom att estetisk design 
ser enklare ut att använda och har därför en större sannolikhet av att accepteras och 
faktiskt användas (Lidwell, Holden & Butler 2010).  

2.7 Teoretisk sammanställning 
Denna studie använder the Technology Acceptance Model (Davis 1986) som teoretisk 
grund, i syfte av att undersöka eventuella brister hos användaracceptansen i den 
digitaliserade blanketten för anmälan av huvudadministratör. Genom den teoretiska 
modellen som TAM tillhandahåller kommer studien att undersöka de externa faktorerna 
och dess påverkan på användbarheten, användarupplevelsen samt användaracceptansen.  
 I utformningen av det nya designförslaget kommer även the aesthetic-
usability effect (Lidwell, Holden & Butler 2010) tas i beaktning. Detta innebär att målet 
med det nya designförslaget kommer att utformas för att vara estetiskt tilltalande i högsta 
möjliga mån. Ett simpelt designat gränssnitt kommer därav eftersträvas. The aesthetic-
usability effect appliceras på designförslaget med anledning av att den teorin visar på 
hur den visuella designen kan påverka den upplevda användbarheten samt 
användaracceptansen (Lidwell, Holden & Butler 2010).  
 Teorierna kring användbarhet och användarupplevelse kommer att 
användas vid utformade av användbarhetstestet, där inkluderat intervjufrågor, samt 
analysen av den insamlade datan. De avslutande intervjufrågorna i användbarhetstestet 
kommer att baseras på teori kring användarupplevelse i syfte av att få en bild av hur 
användaren upplever den nuvarande utformningen.  
  

3   Metod 
I metodavsnittet kommer de tekniker som har använts under arbetet att presenteras samt 
motiveras. De metoder och tekniker som valts för denna studie är; 
användbarhetstestning som kompletterats av intervjufrågor, Affinitetsdiagram som 
analysmetod samt prototyping.  
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3.1 Vetenskaplig ansats 
Ansatsen för denna studie har varit kvalitativ. Intentionen med en kvalitativ ansats är att 
förstå samt att förklara olika fenomen (Tidström & Nyberg 2012). Goodwin (2009) 
beskriver att kvalitativa metoder är generellt sätt mer effektivt för att förstå 
användarbeteende än kvantitativa metoder.  Björklund och Paulsson (2012) beskriver att 
den kvalitativa ansatsen används vid studier då målet är att skapa en djupare förståelse 
ett specifikt område. Detta område kan vara ett problem, en situation eller en händelse. 
Till skillnad från kvantitativa studier är det dock svårare att generalisera kvalitativa 
studier (Björklund & Paulsson 2012).  

Med anledning av att denna studie har undersökt mer komplexa områden 
såsom användbarhet, användarupplevelse samt användaracceptans, valdes kvalitativa 
metoder samt tekniker.  

3.2 Datainsamling 
Arvola (2014) beskriver datainsamlingen som den del i processen då det skapas en 
förståelse för problemområdet samt finner inspiration för visare designarbete. Efter 
datainsamlingen har designern en klarare bild av både målsättning och syfte för 
projektet, och kan därmed skapa en tydligare bild av vad som behövs göras samt hanteras 
(Arvola 2014).  

I denna studie har den empiriska inhämtningen av data gjorts genom 
användbarhetstester med både kunder till Fora samt icke-kunder. Anledningen till att det 
valdes att utföra användbarhetstester, är på grund av att möjliga problem eller 
frustrationer som kan framkomma under användningen av systemet, kan under 
observation av användning att upptäckas (Arvola 2014).  
 

3.3 Användbarhetstestning 
Användbarhetstestning är ett vanligt sätt att samla användardata, och innebär att 
systemet eller produkten som utformats ska testas av användaren. Därmed innebär det 
inte att användaren, eller användarens förmåga att använda, ska testas (Garrett 2011).  
 
Användbarhetstester kan utföras på en färdig produkt i syfte av en vidareutveckling eller 
för att hitta eventuella användarproblem, men kan även utföras mitt i en designprocess 
då endast en simpel prototyp existerar (Garrett 2011). Rubin och Chisnell (2008) 
förklarar att användbarhetstestning är en empirisk datainsamlingsteknik som innebär att 
testledaren observerar representativa slutanvändare då de använder systemet, eller 
tjänsten, genom att utföra realistiska uppgifter.  
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Användbarhetstestning valdes i denna studie som datainsamlingsteknik med anledning 
av att utvärdera samt finna eventuella användbarhetsproblem med en digitalisering av 
en specifik blankett som Fora tillhandahåller. Det låg alltså i studiens syfte att undersöka 
om det existerade konkreta problemområden samt faktorer till att användaracceptansen 
blivit låg eller att användare inte har kunnat slutföra uppgiften digitalt.  

Det utfördes alltså användbarhetstester då det är ett sätt att insamla 
användardata, fånga upp användarnas upplevelse samt att under observation finna en 
förståelse för vad som kan gå fel under processen i denna användning. Att utföra 
användbarhetstester innebär fördelar för användare då designbesluten som vidare tas 
kommer att baseras på data insamlad från representativa användare, vilket gör att 
eventuella problemområden kommer att kunna åtgärdas och vidare kan leda till att 
frustration hos slutanvändare kan förminskas eller helt elimineras (Rubin & Chisnell 
2008). 

3.3.1 Urval 
Arvola (2014) förklarar vikten i att rekrytering av deltagare i användarundersökningen 
genom att säga att det inte alltid är nödvändigt att rekrytera representativa deltagare. 
Däremot finns det en tyngd i att välja kritiska deltagare. Med detta menar Arvola (2014) 
att de deltagare som rekryteras agerar granskande till systemet eller produkten som 
testas. Vidare bör det även tas i beaktning att rekrytera deltagare som har ett nytt 
perspektiv på problemområdet (Arvola 2014).  
 
Denna studie har delvis bestått av ett bekvämlighetsurval och delvis av ett målstryrt 
urval. Bryman (2018) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att forskaren för studien 
väljer deltagare till undersökningen som är lätt tillgänliga. Vidare förklarar Bryman 
(2018) att ett målstyrt urval inte väljs på slumpmässig basis, utan är ett medveten val av 
deltagare för att besvara specifika forskningsfrågor.  

Till det målstyrda urvalet räknas de användare som är företagskunder till 
Fora. Dessa deltagare rekryterades av en användbarhetsexpert på Fora genom en 
utsökning i kundregister. Målet för dessa användare var att de är kunder till Fora samt 
att de behöver anmäla en huvudadministratör för sitt företag. Vid rekryteringen 
skickades ett mail ut till kunderna för att informera samt fråga om möjlighet till 
deltagande, se bilaga 2. 

Resterande användare tillräknas bekvämlighetsurvalet. Dessa användare 
rekryterades av författaren till studien, och är personer som fanns tillgängliga i 
författarens närhet. Trots bekvämlighetsurvalet har dessa en spridning i ålder, 
teknikvana och kön. Därmed anses dessa användare även vara högst relevanta för 
undersökningens syfte.    
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Slutanvändarna för det system som studien undersöker är Foras företagskunder. Dessa 
kunder är ofta firmatecknaren för företaget i fråga, men kan även vara någon annan 
medarbetare på företaget, exempelvis någon som arbetar med administration. Med 
anledning av detta innebär det att de potentiella slutanvändarna har en stor spridning i 
yrkesmässig kunskap, ålder, kön samt teknikvana.   

3.3.2 Testplan 
Testplanen är det som ligger till grund och reder ut alla vad, när, hur, vem och varför 
inför användbarhetstesterna (Rubin & Chisnell 2008). Enligt Rubin och Chisnell (2008) 
kan det finnas en tendens till att hoppa över steget att skriva en detaljerad testplan på 
grund av tidspress, detta är dock ett misstag som kommer att slå tillbaka senare. 
 
Nedan presenteras testplanen för denna undersöknings användbarhetstestning; 
Användbarhetstesterna kommer att utföras på åtta deltagare. Tre av dessa åtta är 
företagskunder till Fora. Två av dessa tre kunder har tidigare loggat in på mina sidor 
med kundnummer och lösenord, och måste alltså nu anmäla en huvudadministratör för 
att vidare kunna logga in. En av dessa kunder har en huvudadministratör men kommer 
under testet att byta huvudadministratör då det finns ett behov av detta. Resterande fem 
deltagare kommer att vara användare som inte är kunder till Fora, och kommer med 
anledning av detta få ett användarscenario för att sättas in i situationen.  

Testplanen är uppdelad i fem delar. Den första delen är introduktionen, 
under introduktionen kommer syftet med testerna att presenteras samt även en kortare 
introduktion av testledaren kommer att ges. Vidare kommer ett antal bakgrundsfrågor 
att ställas. Innan testet startar kan det finnas en nödvändighet i att samla data kring vem 
användaren är, detta är frågor som ålder, kön samt utbildning. Denna användardata kan 
samlas genom enkäter eller en kortare intervju (Arvola 2014), vilket i detta fall kommer 
att samlas genom intervjufrågor med anledning av att deltagarna inte är mer än åtta 
personer.  
 
De inledande intervjufrågorna kommer att ställas med syfte av att få en viss förståelse 
för vem användaren är samt hur hög teknikvana hen besitter. Nästa steg är att presentera 
ett uppgiftsscenario som användaren ska sätta sig in i för att vidare starta testet. 
Uppgiftsscenariot kommer inte att presenteras för Foras företagskunder då de redan 
besitter sitt verkliga scenario.  

Under testets gång kommer tänka högt-metoden (se punkt 3.3.4) att 
utföras. För att fånga användarens tankar samt upplevelse efter testet kan man ställa 
några ytterligare frågor. Dessa frågor kan vara för att insamla det övergripande intrycket, 
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vad användaren tyckte var bra alternativt dåligt och vad som kan förbättras (Arvola 
2014). På grund av detta kommer det även att ställas några avslutande intervjufrågor, se 
bilaga 3. 

3.3.3 Uppgiftsscenario 
Då fem av användbarhetstesterna utfördes på användare som inte är kunder till Fora, 
innebär det att dessa användare inte hade en tidigare förståelse för vad det var för uppgift 
som ska utföras. Med anledning av detta skapades ett uppgiftsscenario för att sätta in 
användaren i en verklig situation, för att ge en tydligare förståelse för uppgiften. I detta 
scenario gavs information om att användaren var en företagskund till Fora, att det var 
dags att lönerapportera, ett fiktivt företagsnamn samt fiktivt organisationsnummer som 
senare skulle krävas för att användaren skulle kunna fylla i blanketten. Det fiktiva 
organisationsnumret hade tidigare testats för att säkra att det var möjligt att gå vidare i 
uppgiften, trots att användaren inte har ett riktigt organisationsnummer. 
Användarscenariot som gavs till användaren inför testet har formulerats enligt nedan; 
 
Du har ett eget företag och är alltså företagskund hos Fora. Ditt företag heter Test AB 
och har organisationsnumret: 55555-5555. Det är nu Januari och du måste 
lönerapportera. För att lönerapportera måste du logga in på Foras tjänst Mina sidor.  
 
För att du ska kunna logga in på Mina sidor, måste du anmäla en huvudadministratör. 
Din uppgift nu är alltså att fylla i blanketten för anmälan av huvudadministratör, och 
vidare slutföra denna anmälan. Starta genom att gå in på www.fora.se.  

3.3.4 Tänka högt 
Tänka högt-metoden är en kvalitativ datainsamlingsmetod som innebär en observation 
av användaren under ett användbarhetstest. Nielsen (2012) beskriver tänka högt-
metoden (eng. think aloud) som den främsta metoden inom användbarhetsteknik. Tänka 
högt är en simpel metod som kan beskrivas genom tre steg; 
rekrytera användare som är relevanta för testningen, ge användaren relevanta uppgifter 
att lösa och slutligen låt användaren utföra detta, var helt tyst och låt användaren prata 
(Nielsen 2012). Vidare beskriver Nielsen (2012) flera fördelar med tänka högt-metoden, 
och delar upp dessa fördelar i fem rubriker; billigt, kraftigt, flexibelt, övertygande och 
lätt att lära sig.  
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Billigt 
Metoden är billig då den inte kräver någon extrautrustning för att utföra, samt kan även 
utföras under en dag och trots det samla en stor mängd data och input från användare 
(Nielsen 2012).  
 
Kraftig 
Det finns många testledare som brister i sitt ledarskap och inte utför undersökningen på 
rätt sätt enligt metoden, oberoende av detta kan det framkomma bra användardata trots 
att undersökningen är bristfällig (Nielsen 2012). Nielsen (2012) tillägger att detta gäller 
i det flesta fall, men inte om testledaren lägger ord i munnen på användaren.  
 
Flexibelt 
Tänka högt som metod är flexibel då den kan utföras när som helst i designprocessen. 
Metoden kan utföras redan från början på en enklare pappersprototyp eller i slutet med 
färdig produkt. Denna metod kan även utföras på alla typer av gränssnitt, allt från 
mobilapplikationer till intranät. Anledningen till att metoden kan utföras på en så pass 
stor bredd av gränssnitt är för att den baserar sig på vad användaren gör och vad 
användaren tänker (Nielsen 2012).  
 
Övertygande 
Nielsen (2012) förklarar att alla från arroganta designers till cyniska utvecklare ofta 
mjuknar när det kommer till att användare ska berätta sin åsikt om det dem skapat. Det 
tar även väldigt lite tid för alla personer i projektet att sätta sig ner och utföra metoden 
vilket gör det till ett bra sätt att motivera dem till att uppmärksamma användbarheten 
(Nielsen 2012).  
 
Lätt att lära sig 
Slutligen beskriver Nielsen (2012) att det inte bör ta mer än en dag att lära ut grunderna 
i tänka högt-metoden. Vidare fortsätter Nielsen (2012) genom att förklara att detta 
givetvis inte innebär att några extra avancerade tekniker lärs ut, men det positiva är att 
metoden inte behöver det för att fungera på ett bra sätt.  
 
Med anledning av användbarhetstesterna endast utfördes av en person, ansågs därmed 
denna metod vara relevant för undersökningen. Det ansågs även vara ett bra sätt för att 
fånga upp användarens tankar och åsikter under testets gång. 



   
 

   
 22 

3.3.5 Genomförande 
Användbarhetstesterna utfördes på den digitaliserade blanketten för anmälan av 
huvudadministratör och skedde under två veckors tid samt involverade åtta deltagande 
användare. Av dessa åtta användare som deltog var tre företagskunder och fem icke-
kunder.  
 
Samtliga användbarhetstester utfördes i användarens egen valda miljö, detta innebar att 
testerna utfördes i största utsträckning i användarens hem, med ett undantag som skedde 
i kontorsmiljö. Valet av testmiljö avgjordes med syfte av att användarna skulle i största 
möjliga mån känna en bekvämlighet, trygghet och att användbarhetstestet skulle 
upplevas naturligt. Stickdorn et.al (2018) beskriver att det existerar en vikt i att etablera 
en trygghet hos den deltagande informanten under en intervju, vilket även värderades 
vid detta tillfälle, då det ställdes kortare samt inledande intervjufrågor före testet.  
 
Dessa inledande frågor ställdes för att få en kort förståelse för vem användaren var, där 
inkluderat ålder, kön, yrkesroll samt teknikvana, se bilaga 3.  
Innan användbarhetstestet startades gavs ett informerat samtycke som informerade 
användaren om vad deltagandet innebar, studies syfte, att användaren kunde avbryta sitt 
deltagande när som helst under testets gång samt att en ljudupptagning skulle ske under 
testet.  
 
Vidare inleddes testen genom en kortare introduktion där användaren informerades om 
att hen skulle tänka högt då uppgiften utfördes samt ett förtydligande av att testet inte 
handlade om att testa användarens förmåga. Vid testerna som utfördes på Foras 
företagskunder informerades användaren om att testledaren skulle hjälpa användaren att 
slutföra uppgiften om användaren eventuellt inte skulle kunna slutföra uppgiften på egen 
hand.  
 
Vid de användbarhetstester som involverade icke-kunder presenterades det istället ett 
formulerat uppgiftsscenario för att ge användaren en förståelse för situationen, samt 
annan nödvändig information som krävdes för att användaren skulle kunna utföra 
uppgiften med samma förutsättningar som företagskunderna. Samtliga användare 
ombads att starta testet på fora.se för att vidare utföra uppgiften, vilket var att anmäla en 
huvudadministratör.  
 
Ett användbarhetstest skilde sig från resterande då företagskunden redan hade en 
huvudadministratör, men ville byta denna, vilket trots detta innebar att användaren skulle 
använda sig av samma blankett som resterande deltagande användare.  
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Efter att användarna utfört eller inte kunnat gå vidare med uppgiften ställdes ett antal 
avslutande frågor i syfte av att fånga upp tankar samt användarens upplevelser. Foras 
företagskunder som deltog i användbarhetstester tackades genom att tilldelas två 
biobiljetter vardera.   

3.4 Etiska överväganden 
För att underlätta analysarbetet av datainsamlingen valdes det att utföra 
ljudupptagningar under användbarhetstesterna. Innan användbarhetstestet och 
ljudupptagningen påbörjades överlämnades ett dokument för informerat samtycke till 
användaren. Det informerade samtycket presenterades både muntligt samt skriftligt. 
Detta dokument innehåller information om ljudupptagning, syftet med undersökningen 
och hur användbarhetstestet kommer att gå till, se bilaga 4. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren ge information till den person som deltar 
samt delger information till undersökningen. Enligt Codex (2018) säger 
etikprövningslagen att personen som deltar i forskningen ska informeras om; 

• Syftet med forskningen 
• Metoder som kommer att användas 
• Att personens deltagande är helt frivilligt 
• Att personen som deltar alltid kan avbryta sitt deltagande, och kan göra detta när 

som helst 
• Eventuella risker samt följder som deltagandet i forskningen kan medföra 

Vidare bör denna information ges till deltagaren både muntligt samt skriftligt (Codex 
2018).  
 
Denna information ska innehålla de villkor som gäller för personens deltagande, och 
personen ska underrättas för att deltagandet kan avbrytas samt att deltagandet är frivilligt 
(Vetenskapsrådet 2002).  

3.5 Analys  
Arvola (2014) beskriver att när datainsamlingen har utförts besitter designgruppen, eller 
i denna studies fall en person, ofta en stor mängd ostrukturerade data som kan vara i 
form av skisser eller lösa anteckningar. Det finns även data som endast befinner sig i 
testledaren huvud som behöver skrivas ner eller insamlas på annat sätt. Det ligger därför 
en vikt i att sammanställa dessa tankar samt anteckningar för att vidare fånga upp 
problemområden samt formulera insikter för att kunna gå vidare i designarbetet (Arvola 
2014).  
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På grund av att denna studie utfördes av en person, och att tankar som framkom under 
användbarhettesterna inte skulle glömmas bort, valdes det att omedelbart efter varje 
enskilt användbarhetstest att sammanställa all insamlade data i ett samlat dokument. I 
detta dokument ingick transkribering från ljudupptagningen, anteckningar från testets 
gång samt några enklare och omedelbara insikter.  

3.5.1 Affinitetsdiagram 
För att utföra en sammanställande analys som inkluderar data från alla åtta tester utfördes 
en större avslutande analys i form av ett affinitetsdiagram. Arvola (2014) förklarar 
utförandet av ett affinitetsdiagram som en vanlig metod för analys av insamlade data.  
 
Arvola (2014) förklarar kortfattat att ett affinitetsdiagram innebär att det skapas en slags 
kategorisering av data som insamlats. Processen i denna analys innebär att insamlad data 
och fakta grupperas genom att anteckningar från datainsamlingen som upplevs höra 
ihop, eller likna varandra, läggs samman (Arvola 2014). Vilket vidare kan formuleras 
till insikter som det fortlöpande designarbetet kan baseras på. Arvola (2014) beskriver 
att det ligger till en fördel för analysen att utföra ett affinitetsdiagram i 
tvärkompetensgrupper, detta med anledning av att fler perspektiv samt infallsvinklar kan 
positivt bidra till analysens resultat. Som det tidigare poängterats i denna rapport, har 
studien dock utförts av en person, därav utfördes även affinitetsdiagrammet endast av en 
person.  
 
Affinitetsdiagrammet utfördes analogt genom att den insamlade datan i form av 
anteckningar från observation under användbarhetstesterna, transkribering av 
ljudupptagning och svar på intervjufrågor, sorterades på post-its i sex olika grupper.  
 
Dessa grupperingar i form av post-its placerades på en vägg, för att vidare digitaliseras 
med hjälp av den mobila applikationen Post-it Plus (3M Company 2018).  
 
Arvola (2014) förklarar att den avslutande fasen i affinitetsdiagrammet bör förhållas till 
på kvalitativt samt tolkande sätt. Detta kan göras genom att ställa frågor kring resultatet 
(Arvola 2014).  

3.6 Prototyp 
Prototyper kan komma i flera olika former, exempelvis; 
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pappersprototyper i form av snabba skisser, lo-fi mockups vilket innebär ett väldigt 
enkelt gränssnitt eller klickbara prototyper som in princip ser ut som den färdiga 
produkten senare kommer att se ut (Garrett 2011).  
 
I denna undersökning har en enklare variant av en klickbar prototyp skapats. Det anses 
vara en enklare variant då det inte har lagts stor tid på klickbara interaktioner mer än att 
det ska finnas en möjlighet att ta sig vidare i prototypen för att få en känsla för hur detta 
gränssnitt kan komma att te sig i en verklig situation. Denna prototyp anses heller inte 
vara så som den färdiga produkten skulle se ut, då det anses att den behöver itereras.  

3.6.1 Grafisk Profil 
En grafisk profil (eng. corporate identity) är hur en organisation väljer att framställa sig 
själva rent visuellt. I den grafiska profilen inkluderas saker som färgscheman, design och 
hur företaget väljer att uttrycka sig i text. Det är ett verktyg för företag att förmedla hur 
de vill att de ser på sig själva, men också hur andra ser samt (Business dictionary 2018).  
Den grafiska utformningen i denna prototyp har utgått från Foras egna grafiska profil. 
Denna profil inkluderar färger, typsnitt, logotyper samt hur det grafiska bör utformas 
beroende på vilket medium det handlar om. 

3.6.2 Användargränssnitt 
Utformningen av användargränssnittet kan delas upp i tre huvudkategorier: 
interaktionsmekanismer, kommunikationsmekanismer och innehållsstrukturer (Arvola 
2014). 
 
Interaktionsmekanismer 
Interaktionsmekanismerna är det som bestämmer vad användaren kan utföra med 
objekten i gränssnittet. Dessa mekanismer handlar om hur saker ska hanteras och 
används för att designprocessen utveckla olika alternativ för interaktionen (Arvola 
2014).  
 
Kommunikationsmekanismer 
Dessa mekanismer används för att skapa en kommunikation mellan aktörer i gränssnittet 
och handlar om att utforska hur dialoger kan kommuniceras (Arvola 2014).   
 
Innehållsstrukturer 
Innehållsstrukturerna innebär hur datan är ordnad och hur denna data kan uppträda på 
varierande sätt. Exempel på dessa mekanismer är ett flöde, en tabell eller ett index 
(Arvola 2014).  
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Arvola (2014) förklarar att innovativa gränssnitt ofta tas fram av de designgrupper som 
lägger ner tid på dessa mekanismer, genom att skapa flera olika sorter av dessa 
mekanismer, då de skapar skisser för hur användargränssnittet ska utformas.  

3.6.2.1 Mönster i gränssnittet 
Tidwell (2011) beskriver att människor beter sig förutsägbart, detta gör människor trots 
att de är unika som individer. Vidare fortsätter Tidwell (2011) och förklarar att designers, 
kognitiva forskare samt andra forskare har spenderat hundratals timmar med att 
observera hur människor utför saker samt hur dessa människor även tänker. Det är 
därmed möjligt att förvänta sig att användare kommer att göra vissa saker då de använder 
ett gränssnitt, och detta kan uppfattas under observation (Tidwell 2011).  
 
Tidwell (2011) går vidare med detta resonemang genom att förklara att det finns en stor 
chans att man ser dessa mönster under användarobservationer, och detta speciellt om 
man letar efter dem. Detta innebär att om gränssnittet följer och stödjer dessa mönster 
på ett bra sätt, kan det hjälpa användaren uppnå sina mål på ett mer effektivt sätt än om 
gränssnittet inte skulle stödja dessa mönster (Tidwell 2011).  
 
Tidwell (2011) presenterar fjorton mönster som kan stödjas i ett användargränssnitt. 
Dessa fjorton mönster är;  
safe exploration, instant gratification, satisficing, changes in midstream, deferred 
choices, incremental construction, habituation, microbreaks, spatial memory, 
prospective memory, streamlined repetition, keyboard only, other people’s advice och 
personal recommendations. Nedan presenteras sex av dessa mönster som ansetts vara 
relevanta för denna studie och den prototyp som vidare har skapats; 
 
Safe exploration 
Detta mönster låter användaren upptäcka gränssnittet, utan att lida av eventuella 
konsekvenser. Exempelvis kan detta vara när möjligheten att ångra föregående steg i ett 
fotoredigeringsprogram (Tidwell 2011).  
 
Instant gratification 
Människan funkar på så sätt att hon vill se resultat av sina handlingar direkt. En direkt 
bekräftelse från gränssnittet kan motivera användaren att fortsätta använda det, trots att 
det kan blir svårare att använda senare (Tidwell 2011).  
 
 



   
 

   
 27 

Satisficing 
När en användare ser ett nytt gränssnitt, kommer hen inte med största möjlighet att läsa 
instruktioner och dylikt noga för att vidare bestämma vart hen kommer att klicka. Istället 
kommer användaren att snabbt skanna gränssnittet för att bestämma om det finns något 
möjligtvis kommer att leda till det användaren vill för att testa, detta gör användare trots 
att det kan vara fel. Därmed bör designers ge tydliga instruktioner som skriv här din 
adress här (Tidwell 2011).  
 
Deferred choices 
Om gränssnittet ställer för många frågor till en användare som endast vill utföra en enkel 
uppgift, kommer användaren att skippa frågorna för att möjligtvis gå tillbaka till dem 
senare. Detta kan exempelvis ske vid registrering av användare där gränssnittet frågor 
om mailadress, avatar, självbeskrivning och så vidare. Här kan det vara bra att ge 
möjlighet för användaren att hoppa över frågor och låta användaren svara på så få frågor 
som möjligt för att användaren ska kunna utföra uppgiften (Tidwell 2011).  
 
Spatial memory 
Många gränssnitt sätter knappar eller objekt på liknande ställen, till exempel knappar 
som okej eller avbryt sitter ofta på liknande ställen i olika gränssnitt. Detta leder till att 
användaren samlar på sig ett rumsligt minne (eng. spatial memory). På så sätt hittar ofta 
användare objekt genom att de minns vart de brukar finnas, snarare än vad de faktiskt 
heter i gränssnittet. Detta rumsliga minne kan vara bra att använda i utformningen av 
gränssnitt för att göra det enklare för användaren (Tidwell 2011).  
 
Streamlined repetition 
Det är vanligt att gränssnitt kräver att användaren ska upprepa samma uppgift ett flertal 
gånger. Om det är möjligt att förhindra denna repetition genom att exempelvis dra ner 
på klick i repetitionen bör det göras för att förenkla processen för användaren. Om 
gränssnittet lyckas med detta kommer det underlätta och minska irritation hos 
användaren (Tidwell 2011).  
 
Då prototypen endast gäller en uppgift i ett helt gränssnitt, ansågs dessa sex vara 
relevanta för denna specifika uppgift. Om det gällde hela gränssnittet för Foras 
webbplats skulle det antagligen finnas möjlighet att ge designförslag för alla de mönster 
som Tidwell (2011) beskriver är viktiga.  
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3.6.3 Gränssnittsskisser 
Första steget efter att funktioner, samt annat innehåll för prototypen i fråga, har 
formulerat är det tid för att börja skapa skisser för gränssnittet (Arvola 2014). Det finns 
olika sätt att skapa dessa skisser på, Arvola (2014) exemplifierar detta genom att 
beskriva att skisserna kan grunda sig i eventuella scenarion som tagits fram under 
designprocessens gång. 
 
I denna studie har inga scenarion skapats med anledning av att det utfördes 
användbarhetstester som gav svar på hur olika scenarion för användaren skulle kunna se 
ut, vilket ansågs räcka för denna prototyp på grund av att det är ett designförslag för en 
specifik uppgift som kan förbättras, inte en hel webbplats.  

 
4   Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Detta resultat är data insamlad från 
användbarhetstesterna som vidare har formulerats till problem samt 
förbättringsområden för ett nytt designförslag. Det nya designförslaget som baserats på 
detta, kommer även att presenteras i detta kapitel i form av prototyp.  

4.1 Resultat av användbarhetstester 
Användbarhetstesterna resulterade i ett antal insikter samt faktorer som skapar 
problematik för användbarheten samt användaracceptansen i denna typ av digitalisering. 
Värt att nämna är att de problemområden som framkom under användbarhetstesterna var 
tydliga på så sätt att de flesta användare fastnade på samma ställe, samt hade liknande 
eller samma problem i uppgiftsprocessen. Det var med det sagt ett relativt samlat samt 
lättanalyserat resultat. Affinitetssdiagrammet resulterade i sex kategorier som 
formulerades till start, hitta blankett, PDF, gränssnitt/instruktioner, avslut, känslor kring 
uppgiften och positiva upplevelser med andra e-tjänster.  
 
Start 
Denna kategori sammanfattar det första steget användaren naturligt dras till och därför 
tar, eller försöker att ta, för att vidare lösa uppgiften.  
 

• Tre av åtta användare väljer att logga in på mina sidor, med undantag av en 
användare som vill logga in men sedan inser att hen inte tillgång till sina 
inloggningsuppgifter. 

• Två av åtta användare väljer att starta uppgiften genom att klicka på blanketter 
& broschyrer.  
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• En av åtta användare klickar på e-tjänster.  
• En av åtta användare klickar på mina sidor, men loggar inte in.  
• En av åtta användare googlar på ”fora.se logga in”, och kommer därifrån in 

på ”nyheter/du kan nu logga in på mina sidor med e-legitimation”.  
 
Hitta blankett 
Nästa kategori ger förklaring till hur användarna hittade till blanketten anmälan av 
huvudadministratör på webbplatsen. Användbarhetstesterna visade på att det finns 
många vägar och sätt att ta sig till blanketten, och dessa vägar i utformade på flera olika 
sätt.  
 

• Två av åtta användare tar sig direkt till blanketten genom att klicka på blanketter 
& broschyrer.  

• Två av åtta användare klickar runt mycket och söker blanketten, och hittar 
slutligen till blanketter & broschyrer.  

• En av åtta användare ska byta huvudadministratör, hen utgår som inloggad på 
mina sidor, och klickar mycket och hittar blanketten via en slump. 

• Tre av åtta användare läser om en ny rutin om inloggning med e-legitimation, en 
av dessa hittar länken utifrån nyhetssidan på Fora och denna leder direkt till 
blanketten som öppnas i webbläsaren.  

• Fyra av åtta användare visade på en svårighet samt förvirring i att hitta 
blanketten. En användare upplevde även att hen endast hittade till blanketten på 
grund av tur eller slump, hen påstod även att det kändes otydligt.  

 
PDF 
Under denna kategori samlades tankar, svårigheter samt problematik med blanketten i 
form av en PDF.  
 

• Tre av åtta användare upplever förvirring, svårighet eller ordförståelse för Adobe 
Acrobat Reader som nämns i gör så här-sidan.  

• Tre av åtta användare uttrycker en osäkerhet vid valen nyregistrering eller byte 
av huvudadministratör i PDF:en.  

• Fem av åtta användare öppnar PDF:en i webbläsaren, ingen av dessa användare 
förstår att detta kommer att bli ett problem om hen fortsätter anmälan digitalt.  

• Tre av åtta användare upplever en förvirring kring att det finns plats för två 
firmatecknare i PDF:en. 
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• Sju av åtta användare reagerar på att det ej går att fylla i underskrift vilken leder 
till att användaren skulle valt att skriva ut blanketten eller väljer att ringa Foras 
kundtjänst.  

• En användare uttrycken en problematik i att PDF:en upplevs vara en 
pappersblankett på grund av att inget har automatiserats samt att det inte finns 
några kontroller i PDF:en. Citat; 

 
“Det här är en pappersblankett, gör en dator-layout istället” 

 
Resultatet visar på en stor problematik för användarna att spara ner PDF:en på datorn, 
att öppna den på ett korrekt sätt samt att hitta den sparade PDF:en på sin egna dator när 
den väl ska laddas upp på Fora.  
 
Gränssnitt/Instruktioner 
Under denna kategori har åsikter om gränssnittet och flödet från användarna samlats.  
 

• Sex av åtta användare uttryckte eller visade på att det var för mycket text samt 
instruktioner för att utföra uppgiften.  

• Tre av åtta användare läser inte instruktioner på gör så här-sidan, en av åtta stöter 
över huvud taget inte på gör så här-sidan och en annan användare upplever stegen 
i instruktionen på gör så här-sidan som klickbara alternativ.  

• Två av åtta användare visade på en noggrannhet då de läste instruktioner och tog 
sin tid att skanna av sidan innan de klickade sig vidare.   

• En av åtta användare nämner en förståelse för vad huvudadministratör innebär, 
citat; 

 
“Sen är ordet huvudadministratör superförvirrande, och det låter som om 
det ska vara någonting annat än att det är jag, det är ju helt enkelt jag som 
är företaget (firmatecknare) det är jag som ska ha möjlighet att komma in 
på mitt företagskonto, vad är en huvudadministratör för någonting?” 

 
Avslut 
Denna kategori sammanställer hur användarna avslutar uppgiften.  
 

• Fyra av åtta användare kan inte fortsätta på egen hand och väljer att ringa Foras 
kundtjänst. 

• Tre av åtta användare väljer att skriva ut, signera samt posta blanketten till Fora. 
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• En av åtta användare lyckas avsluta anmälan av huvudadministratör på egen hand 
samt digitalt.  

• Sammanlagt klarade en av åtta användare att slutföra anmälan av 
huvudadministratör digitalt. 
 

Känslor kring uppgiften   
Denna kategori samlar de känslor som användare uttrycker under användbarhetstesterna.  
 

• Tre av åtta användare uttrycker stress, antingen genom att faktiskt säga att 
uppgiften skapade stress eller genom citat som denna; 

 
“Nu blir jag alldeles svettig...” 

 
• Tre av åtta användare beskriver med olika ord (bökigt, krångligt och svårt) att 

uppgiften generellt upplevdes vara svår.  
 
Användare uttrycker även frustration och förvirring. Inga positiva känslor uttrycktes 
under användbarhetstesterna.  
 
Positiva upplevelser med andra e-tjänster 
För att fånga upp vad användare upplever vara positivt med digitalisering ställdes en 
intervjufråga gällande användning av andra e-tjänster, här inräknas både privat samt 
yrkesmässig användning av e-tjänster.  
 

• En av åtta användare beskriver att det är viktigt att det finns en förståelse vart 
man ska klicka, detta påstås av användaren bli tydligt genom en bra användning 
av färger.  

• Tre av åtta användare nämner att BankID och e-signering underlättar vid 
användning av e-tjänster.  

 
Det nämns även vara skönt att ha annars analoga dokument samlade digitalt, att det är 
positivt med e-tjänster då det inte krävs många klick för att utföra uppgifter och att det 
är viktigt att felmeddelanden är vägledande samt ger relevant information.  
 
Efter att den insamlade datan från användbarhetstesterna har analyserats kan det 
konstateras att endast en av åtta deltagande användare lyckades att slutföra uppgiften 
digitalt. Nedan presenteras de huvudfaktorer som bidragit till detta resultat inkluderat 
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vad som anses behöver förändras. Dessa faktorer kommer vidare kunna ligga till grund 
för ett nytt designförslag; 
 

1. Enkel navigation  
I dagsläget finns det flera, samt upplevt krångliga, vägar till blanketten för anmälan av 
huvudadministratör på Foras webbplats. Det existerar även olika instruktioner beroende 
från vart på webbplatsen användaren kommer i från. Vid ett flöde på webbplatsen 
instruerar texten att “skicka in” blanketten, en sak som ordval eller formulering kan anses 
vara en petitess, men som i detta fall ledde till att användaren upplever att blanketten 
inte kan lämnas in digitalt och väljer att posta blanketten till Fora. Detta är relevant då 
användaren har läst instruktioner för hur blanketten kan laddas upp digitalt, men på 
grund av detta ordval förbiser den första instruktionen. För att reducera denna förvirring, 
frustration samt mängd klick, bör det endast finnas en tydlig väg till uppgiften. Och om 
det krävs instruktioner, ska detta finnas i samband till uppgiften och endast finnas i en 
version.  
 
Flera användare drogs naturligt till att logga in på mina sidor, och på grund av att 
anmälan av huvudadministratör är essentiell för vidare inloggning i framtiden bör det 
vara oundvikligt att missa vid inloggningen. Flera användare har under observation visat 
på att de vill se att sina handlingar ger konkreta resultat. Det vill säga, om det finns ett 
alternativ för användaren att agera för att komma vidare på sidan, kommer denna chans 
att tas. Användaren väljer därför, i största utsträckning, att klicka på tydligt markerade 
knappar eller aktiva handlingar framför att läsa direktiv, texter eller instruktioner. 
Därmed bör det finnas en knapp eller någon slags tydlig vägledning för anmälan av 
huvudadministratör vid sidan för inloggningen.  
 
2. Digitalisera hela vägen 
Det rådande blankett-tänket gör att användaren upplever att uppgiften är analog och detta 
kräver både tid och tålamod av användaren. Fora har i dagsläget genomfört denna som 
existerar idag upplevs inte vara digital då den är utformad på samma sätt som en analog 
blankett. Element som bidrar till detta är att det finns fält som underskrift samt 
namnförtydligande, vilket inte är relevant i en digital blankett. I en digitalisering bör 
även möjligheten att generera automatiserade svar nyttjas för att förenkla och reducera 
en tidskrävande process för användaren, svar som datum vid signering och underskrift 
samt namnförtydligande behöver genom detta inte fyllas i manuellt av användaren. 
Datainsamlingen visar tydligt på att det är för många steg i processen med för stor risk 
för misslyckande, vilket vidare med stor sannolikhet kommer att leda till en 
dominoeffekt. Datainsamlingen visar även på att detta problem ligger i digitaliseringen 
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i form av en PDF som måste laddas ner, öppnas på rätt sätt, sparas på rätt sätt för att 
vidare laddas upp på webbplatsen. Stegen i processen bör därmed minimeras för att även 
riskerna för snedsteg ska elimineras. 
 
3. Minimera krav på teknisk kunskap  
Fem av åtta användare påstod att de inte hade något intresse eller engagemang för teknik. 
Två företagskunder till Fora uttryckte exakt samma åsikt; 
 
“Nej jag har inget intresse, det ska bara fungera.”  
 
Detta innebär att det finns en möjlighet i att en stor del av Foras företagskunder inte 
heller besitter något större engagemang eller högre teknikkunskap. Det ligger därmed en 
vikt i att inte kräva någon teknisk kunskap utöver det nödvändiga av användaren. I 
dagsläget kräver Fora att användaren förstår vad Adobe Acrobat Reader är för något 
samt att det ska vara nedladdat på användaren personliga dator. Detta är att kräva för 
mycket och det har datainsamlingen tydligt visat på.  
 

4.2 Prototyp 
Med föregående faktorer som grund har ett enklare designförslag skapats i from av en 
klickbar prototyp. I denna rapport kommer skärmbilder från denna prototyp att 
presenteras, och kommer därmed presenteras i form av mockups. Denna prototyp har 
haft som mål att förenkla processen vid anmälan av huvudadministratör för Foras 
företagskunder. Det är även värt att nämna att denna prototyp utgår från att användaren 
i fråga är firmatecknare, samt att anmälan gäller för ett företag med endast en 
firmatecknare. Vidare valmöjligheter för andra förutsättningar har inte utformats i denna 
prototyp.  

4.2.1 Gränssnittskisser 
Innan mockups för den klickbara prototypen skapades, utfördes en kortare skissning. 
Denna skissning resulterade i ett antal gränssnittskisser som vidare låg till grund av det 
fortsatta arbetet, se figur 5 & 6. 
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Figur 5:  skiss 1, visar på hur användaren identifierar sig själv med BankID eller mobilt BankID.  
 

 
Figur 6:  skiss 2, visar på hur gränssnittet frågar användaren om hen är firmatecknare eller inte.  
 

4.2.2 Mockups 
I denna studie har det lagts fokus på en förenklande design. Det lades därmed 
koncentration på att interaktionsmekanismerna (Arvola 2014) skulle vara enkla att förstå 
samt vara utformade på ett vägledande sätt. Det ansågs även vara viktigt att informera 
användaren om vad som sker i gränssnittet genom att formulera en informativ men 
kärnfull kommunikation i gränssnittet. Detta med anledning av att användare under 
användbarhetstesterna uttryckte att det fanns för mycket text, vilket ledde till att flera 
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användare inte läste instruktioner och vidare inte förstod hur de skulle gå tillväga. Detta 
gjordes genom att kommunikationen delas upp i flera steg med anledning av att det 
skulle vara så lite text som möjligt i varje skärmbild, för att användaren inte ska bli 
överväldigad.  
 
Nedan kommer de mockups som ligger till grund för den klickbara prototypen att 
presenteras med tillhörande beskrivningar. I metodkapitlet (se punkt 3.3.2.1) presenteras 
sex stycken mönster som Tidwell (2011) beskriver är bra att följa i designarbetet. I de 
enskilda beskrivningarna för varje mockup, kommer dessa mönster att pekas ut samt 
förklaras.  
 

Prototypen startar från startsidan på Foras webbplats, som i dagsläget ser som figur 7 
visar. Användaren leds vidare i prototypen genom att klicka på logga in på mina sidor 
och vidare företag. 
 

 
 
Figur 7: Startsida på webbplatsen (Fora 2018) 
 
Nästa skärmbild visar det nya designförslaget för inloggningen till mina sidor. I detta 
designförslag har det valts att tydligt leda användaren till anmälan av huvudadministratör 
samt förklara varför användaren är tvungen till att göra detta men också att det vidare 
kommer att underlätta för användaren i framtiden, se figur 8. Gränssnittet ger även 
användaren, som redan har anmält huvudadministratör, möjlighet att gå direkt till 
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inloggning. Denna knapp har valts göras i samma färg som inloggningsknappen på 
startsidan för att använda sig av användarens rumsliga minne (Tidwell 2011).  
 
Det nuvarande gränssnittet för inloggning på Foras webbplats placerar inte information 
om anmälan för huvudadministratör i samband med inloggning. Gränssnittet ger heller 
inte information om att Fora kräver att användaren ska anmäla huvudadministratör för 
att överhuvudtaget kunna logga in. Informationen om att inloggning med lösenord har 
upphört ligger placerad i det högra hörnet och är utanför synfältet för inloggning, vilket 
inte signalerar att detta är ytterst viktig information för användaren att ta del av, se figur 
9.  
 

 
 
 
Figur 8: Nya designförslaget för Foras inloggningssida  
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Figur 9: Gränssnitt för inloggningssidan i dagsläget (Fora 2018) 
 

I det första steget för anmälan av huvudadministratör presenterar gränssnittet hur många 
steg processen innehåller. Detta görs genom fem prickar längst upp i gränssnittet, dessa 
prickar presenterar både antal steg i processen, men visar även på vilket steg användaren 
befinner sig på genom en mörkare grå färg. Dessa fem prickar ger även upphov till 
mönstret safe exploration (Tidwell 2011) Dessa prickar är möjliga att klicka på, vilket 
låter användaren gå fram och tillbaka mellan de olika stegen för att se vad som ska 
komma näst, men för att de också ska kunna backa och se över sina svar. Ett ytterligare 
mönster som existerar i alla mockups är Spatial memory (Tidwell 2011), detta mönster 
visar sig genom att knapparna för att gå vidare i processen ligger längst ner i gränssnittet. 
 
Vidare ställer gränssnittet frågan om användaren är firmatecknare för företaget som 
anmälan gäller. Detta görs med anledning av att den som signerar anmälan måste vara 
firmatecknaren, därmed kan stegen efter detta anpassas samt leda användaren rätt 
beroende på vem som utför uppgiften, se figur 10. 
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Figur 10: Första steget i processen för anmälan av huvudadministratör 
 
Nästa steg i processen är att användaren ska svara på om företaget har en eller flera 
firmatecknare. Här kan användaren välja antal firmatecknare, se figur 11. 
 

 
 
Figur 11: Steg två i processen, val av antal firmatecknare. 
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I det tredje steget ska användaren fylla i information om företaget. Detta inkluderas 
företagets namn och företagets organisationsnummer.  
 
Här har mönstret satisficing (Tidwell 2011) använts i gränssnittet. Mönstret har använts 
sig på så sätt att fälten som ska fyllas i av användaren är ifyllda med exempel som visar 
på hur informationen som matas in ska se ut. Gränssnittet visar tydligt på hur många 
siffror organisationsnumret ska, vara samt hur dessa siffror ska skrivas in med 
bindestreck, se figur 12.  
 
I den nuvarande blanketten som är i form av en PDF, står antalet siffror för 
organisationsnumret men det nämns inte det även bör vara ett bindestreck efter att sex 
siffror har matats in. PDF-formatet ger heller inget felmeddelande om användaren inte 
skriver in organisationsnumret på detta sätt, vilket kommer leda till att det blir fel senare 
i processen. 
 

 

Figur 12: Steg tre i processen, här ska information om företaget fyllas i.  

Det näst sista steget i processen ber användaren att fylla i sin personliga information. 
Här behöver användaren endast fylla i sin mailadress och sitt personnummer. Här 
används mönstret Streamlined Repetition (Tidwell 2011), istället för att användaren ska 
behöva skriva in sitt för- och efternamn, behöver användaren endast fylla i sitt 
personnummer för att i nästa steg kunna signera med BankID. Detta innebär att 
användaren inte behöver skriva in samma information ett flertal gånger, se figur 13.  
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Detta skiljer sig från den nuvarande processen för anmälan av huvudadministratör. 
Blanketten som Fora tillhandahåller idag, har två fält för namn och efternamn men också 
för namnförtydligande samt underskrift, vilket i en digital version är överflödigt och inte 
relevant. Senare i den nuvarande processen måste användaren skriva in sitt namn igen 
för att vidare signera med BankID. Detta tvingar användaren till att upprepa en process 
som har möjlighet att automatiseras, se figur 3. 
 

 
 
Figur 13: Steg fyra i processen 
 
I det sista steget ges information om att det kommer ta några dagar innan registreringen 
är klar och att användaren kommer att få ett mail då det är möjligt att logga in på mina 
sidor. Information om vad Fora kan komma att göra uppgifterna som lämnats. Detta 
behöver godkännas av användaren för att vidare signeras med hjälp av antingen BankID 
eller mobilt BankID.  
 
Innan användaren har klickat i godkännandet kommer texten att vara röd för att visa på 
användaren inte har godkänt ännu, se figur 14. Här kommer en användning av mönstret 
Instant gratification (Tidwell 2011), när användaren har klickat i godkännandet kommer 
texten att bli grön. Detta sker för att ge en tydlig bekräftelse till användaren att hen har 
godkänt och därmed kan gå vidare till signering, se figur 15. 
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Figur 14: Steg fem i processen, Mockup på när användaren inte har godkänt. 
 

 
 
 
Figur 15: Steg fem i processen, Mockup på när användaren har godkänt. 
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5   Diskussion  
I detta kapitel diskuteras samt reflekteras det kring det teoretiska ramverket i 
förhållande till resultatet samt reflektion kring metoden. 

5.1 Teorireflektion 
Denna studie har baserats på the Technology Acceptance Model (TAM). TAM valdes 
som grund till studien med anledning av dess relevanta resonemang kring 
användaracceptans i informationssystem.  
 
Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) beskriver att målet med TAM är att förklara vad 
det existerar för bestämmande faktorer för användaracceptans i den specifika 
interaktionen mellan människa och dator. Målet och syftet med denna undersökning var 
att finna dessa faktorer genom att involvera användarna för att vidare lyssna på 
användarens åsikter och samtidigt observera användarens beteende under deras 
interaktion med systemet i fråga.  
 
Frågan är då om användbarhetstesterna har resulterat i dessa faktorer? utifrån dessa åtta 
användbarhetstest, kan denna fråga besvaras med; 
Ja, till stor del.  
 
Det är även viktigt att nämna att dessa är faktorer till att användarna inte accepterade 
systemet. Det kan antas att användarna inte accepterade systemet då endast en av åtta 
deltagande användare lyckades slutföra uppgiften digitalt, vilket var syftet. Även den 
användare som klarade att avsluta digitalt visade på stor frustration, irritation, förvirring 
samt svårighet att genomföra uppgiften på ett smidigt sätt.  
 
Som tidigare nämnt i teoriavsnittet förklarar Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) den 
stora utmaningen i att förstå varför personer accepterar eller inte accepterar datorer och 
system. Vidare beskriver även Davis, Bagozzi och Warshawu (1989) att det gjorts 
forskning kring hur användarens interna faktorer påverkas av de externa faktorerna till 
användaracceptans, fortsättningsvis presenterar även Davis, Bagozzi och Warshawu 
(1989) fem olika externa faktorer vilka är; 
systemets tekniska design, användarinvolvering i systemutveckling, 
systemutvecklingsprocessen, implementationsprocessen och hur informationen 
behandlas.  
 
I användbarhetstesterna syntes det relativt tydligt för vilka interna faktorer hos 
användarna som bidrog till förståelsen samt användaracceptansen för systemet. 
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Majoriteten av användarna som deltog i användbarhetstesterna ansåg själva att de inte 
hade något intresse för teknologi i allmänhet, men visade inte på något större motstånd 
för användning så länge allt fungerar smidigt samt att systemet inte kräver några större 
tekniska förkunskaper. Detta resonemang menar på att det i denna studie har visats att 
de externa faktorerna kan innebära en stor påverkan på de interna faktorerna hos 
användaren. Det vill säga, om de externa faktorerna inte tar hänsyn till de interna 
faktorerna kan detta vidare leda till att användaren inte accepterar systemet.  

Resonemanget kan exemplifieras genom att återuppta resultat ur 
användbarhetstesterna, flera användare hade inget större intresse eller kunskap för teknik 
(interna faktorer) och när systemet krävde av användaren bör inneha en förståelse för 
hur interaktiva PDF-dokument ska hanteras (externa faktorer) skapade detta en 
problematik för användaren vilket vidare ledde till användarna i fråga inte kunde lösa 
uppgiften digitalt.  

Det låga intresset för teknik hos majoriteten av användarna var dock inte 
den enda interna faktorn som blev påverkad av de externa faktorerna i systemet. Tre av 
åtta användare påstod att de hade ett stort intresse för teknik, därav två av dessa tre 
användare även hade en lång yrkesmässig erfarenhet av teknik. Trots denna erfarenhet 
samt detta intresse för teknik, lyckades inte två av dessa tre användare att slutföra 
uppgiften digitalt.  
 
Varför lyckades inte dessa användare trots att deras interna faktorer (stort intresse samt 
erfarenhet för teknik) borde kunna hantera de externa faktorerna som nämndes i det 
föregående exemplet (krav på tekniska förkunskaper)? Svaret på detta är att systemet i 
fråga hade flera externa faktorer som var bidragande till att fler olika typer av användare 
inte accepterade systemet.  

I detta fall var en extern faktor att systemet presenterade den digitaliserade 
blanketten på ett sätt som fick blanketten att upplevas vara analog, vilket även 
användarna med stor teknisk erfarenhet visade på. Utformningen av denna typ av 
digitaliserad blankett skapade även en förvirring samt försvårad interaktion för 
användaren. Yoon (2016) visade på i en studie att det som påverkar användarens attityd 
samt avsikt till att använda mest signifikant, är användbarheten, användarvänligheten 
och interaktiviteten. Detta gjorde sig tydligt i användbarhetstestet när det förekom 
svårigheter i interaktionen med blanketten. Det största problemet med interaktionen var 
att ett flertal delar av blanketten inte gick att fylla i, men trots detta existerade och såg 
ut att vara interaktiva. Detta skapade förvirring hos användaren då det upplevdes som att 
en interaktion skulle ske, men inte var möjlig. Vidare ledde detta till frustration hos 
användaren vilket påverkade både användarens attityd och avsikt till att använda. Större 
delen av användarna avslutade uppgiften då dessa problem med interaktionen uppstod.  
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Det existerade även ytterligare försämrade externa faktorer i systemet som ett rörigt 
gränssnitt, mycket text i form av långa instruktioner och många samt olika vägar till 
slutdestination. Detta anses vara intressant och relevant, då denna studie har visat på att 
digitaliseringen inte har lyckats och detta är oberoende på teknikvana hos potentiella 
slutanvändare.  

5.1.1 Reflektion kring Användarupplevelse 
Som tidigare nämnt i teoriavsnittet, är användarupplevelse ett begrepp som kan tolkas 
samt beskrivas på mer än ett sätt. Garrett (2011) förklarar att användarupplevelsen sker 
när en person interagerar med en tjänst eller en produkt. 
 
Den sista intervjufrågan som ställdes till användarna under användbarhetstesterna gav 
försök i att fånga upp en generell förståelse för hur användaren hade upplevt att utföra 
uppgiften. Användarna bads här att ställa sig på en skala från ett till fem. Detta valdes 
att fråga för att få en enklare förståelse för om användaren uttryckte en sämre eller bättre 
upplevelse. I efterhand kan detta problematiseras då användarna hade en viss svårighet 
i att välja en siffra, samt att det i efterhand anses vara problematiskt att förenkla ett så 
pass komplext begrepp som upplevelse till en siffra.  
 
Trots denna sämre formulerade fråga för att fånga upp användarupplevelsen var de 
kortare intervjuerna under användbarhetstesterna semi-strukturerade, vilket innebär att 
frågorna kunde vara flexibla och att användaren kunde svara bredare än den ställda 
frågan (Denscompe 2010). Detta innebar att användarna i vissa fall fick som följdfråga 
att motivera sitt val av siffra, eller att användaren självmant valde att utveckla sitt svar. 
På grund av detta kunde förklaringarna till siffrorna ge en tydligare beskrivning av 
användarnas faktiska upplevelse. Ingen av de åtta användarna valde en siffra som var 
högre än tre, och sammanfattningsvis uttryckte användarna en sämre upplevelse med 
möjligheter till förbättring.  
 
Norman och Nielsen (2018) förklarar att det krävs att användarens behov bemöts för att 
skapa en god användarupplevelse. Vidare förklarar Norman och Nielsen (2018) även att 
detta inte innebär att användaren bör få det den exakt om, utan att målet är att fånga upp 
det faktiska behovet bakom önskemålet. Med detta som grund kunde flera behov fångas 
upp utifrån intervjun, men också vid observationen, under användbarhetstesterna. Där 
bland att den stora mängden text i gränssnittet gav uppkomst till ett rörigt intryck som 
vidare förvirrande användaren, samt otydliga vägar till att hitta blanketten som ledde till 
frustration hos användaren.  
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Det går inte att uttala sig om det är så att det nya designförslaget kommer att lösa denna 
problematik hos den nuvarande användarupplevelsen, då denna prototyp inte har testats 
mot användare. Däremot har det nya designförslaget beaktat dessa faktorer till den sämre 
användarupplevelsen samt haft som mål att eliminera dessa.  

5.2 Metodreflektion 
Studien har huvudsakligen baserats på insamlingen av data genom användbarhetstester. 
Varje användbarhetstest var upplagt på så sätt att testet påbörjades genom en kortare 
intervju där ett fem enklare frågor ställdes, för att vidare gå in testet där en tänka högt-
metod under observation tillämpades. Avslutningsvis ställdes ytterligare frågor för att 
fånga upp användaren och hens tankar som kan framkommit under testets gång.  
 
Användbarhetstester valdes som huvudmetod i denna studie på grund av att det under 
diskussion med en företagskontakt på Fora uttryckligen funnits problem med 
utformningen av denna digitalisering i dagsläget. För att fånga upp dessa problematiska 
faktorer på ett konkret sätt ansågs därmed att involveringen av användare i 
användbarhetstest vara naturlig.  
 
Detta resonemang styrker Arvola (2014) genom att påstå att ett värde för ett system eller 
en tjänst endast kan skapas om det faktiskt används. Därmed kan det påstås att de 
potentiella slutanvändarnas upplevelser och behov har stor betydelse för vidare 
utformning samt för designprocessen.  
 
Det valdes att inte enbart utföra intervjuer med användare då det inte ansågs vara 
tillräckligt för att få fram möjliga problematiska faktorer för användningen. Arvola 
(2014) beskriver att intervjuer med användare kan ligga till grund i dessa typer av 
undersökningar, men det räcker inte till. Arvola (2014) beskriver att det är gynnsamt att 
komplettera eventuella intervjuer med observationer. 
 
“Bara för att folk säger att det gör saker på ett visst sätt, betyder det inte att det är så 
dem gör” (Arvola 2014 s. 50). 
 
Detta visade sig att stämma i en del av resultatet av användbarhetstesterna som utfördes 
i denna studie. Ett flertal användare i användbarhetstesterna svarade i de avslutande 
intervjufrågorna att de inte hade några större problem med att finna blanketten för 
anmälan av huvudadministratör, detta visade sig dock tidigare under observationen inte 
alls att stämma. Under testet och observationen var det tydligt att just dessa användare, 
som påstått att det inte fanns någon problematik, hade en stor svårighet att hitta 
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blanketten då det krävdes flera klick samt sökande på webbplatsen för att användaren 
slutligen skulle hitta till den efterfrågade blanketten.  
 
Detta gav en tydlig bekräftelse på att valet att observera användaren under användning 
var ett lämpligt beslut som gav givande resultat för studiens forskningsfråga, och även 
lade god grund för vidare designförslag.  
 
Urvalet i denna studie bör även diskuteras samt problematiseras. Tre av åtta deltagare i 
användbarhetstesterna var kunder till fora som rekryterats av en användbarhetsexpert på 
Fora. Resterande användare valdes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman 2018) och 
var lätt tillgängliga för undersöksledaren.  
 
Slutanvändare för denna undersökning är Foras kunder, Foras kunder är egna företagare 
vilket kan vara människor som arbetar med allt från estetiska områden eller med 
ekonomi. Detta innebär att till exempel kunskapen för teknik, eller Foras webbplats 
generellt, är varierande för Foras kunder. Därmed fanns det ett stort utrymme för vilka 
användare som skulle kunna vara relevanta deltagare för studien. Med den anledningen 
fanns det inga problem med att endast tre av åtta användare var faktiska kunder till Fora, 
då icke-kunderna hade lika mycket att bidra med.  
 
Det som däremot lades fokus på under rekryteringen av icke-kunderna som skulle 
deltaga i användbarhetstesterna var att användarnas intresse samt vana för teknik skulle 
variera. Slutresultatet av denna rekrytering var att fem av åtta deltagare var en något 
homogen grupp. Dessa användare var kvinnor i åldrarna 45–55 år med ett lågt intresse 
för teknik. Resterande tre användare var män med stort intresse för teknik, två av dessa 
tre hade även flera års yrkesmässigt erfarenhet av teknik.  

 
6 Avslutning 
i detta kapitel avslutas rapporten genom att presentera slutsatsen för studien, och ger 
även förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 
Denna studies syfte var att utvärdera Foras digitalisering av blanketten för anmälan av 
huvudadministratör, genom att utföra kvalitativa användbarhetstest mot kunder till Fora 
samt andra relevanta användare. Studien har utgått från det teoretiska ramverket 
Technology Acceptance Model (TAM), och utfördes med målet att finna eventuella 
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faktorer som kunde leda till att användarna inte accepterade den nuvarande 
digitaliseringen av blanketten. Undersökningen har utgått från forskningsfrågan; 
 
Vilka faktorer till en eventuellt bristfällig användaracceptans kan identifieras genom 
användbarhetstester på en digitaliserad blankettanmälan, samt hur kan dessa faktorer 
behandlas i en ny prototyp med syfte att förbättra användaracceptasen? 
 
Resultatet av studien har visat på att ett antal problematiska faktorer med digitaliseringen 
av denna blankett i dagsläget. Den faktor som utmärkte sig i största utsträckning var 
digitaliseringen genom en interaktiv PDF. Blanketten i form av en PDF, var utformad 
på samma sätt som om blanketten vore en pappersblankett. Detta gav konsekvensen att 
användarna upplevde att blanketten faktiskt var en pappersblankett, vilket var en stor 
faktor till att användaren antingen ringde till Foras kundtjänst eller skrev ut blanketten 
och behandlade den analogt.  

Endast en utav åtta deltagande användare lyckades genomgå hela 
processen digitalt vilket visade på att digitaliseringen i dagsläget inte har accepterats av 
användare. Studien har därmed visat på att ett PDF-format bör elimineras och har även 
givit ett nytt designförslag på detta i form av en enklare klickbar prototyp.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie avslutades vid ett nytt designförslag i form av enklare klickbar prototyp. 
Syftet med det nya förslaget på utformning, har som mål att eliminera de externa 
faktorerna som användbarhetstesterna visat har lett till att användarna inte har accepterat 
systemet. Förslaget för vidare utveckling är i detta fall att utföra ytterligare 
användbarhetstester på den nya prototypen. Detta bör göras för att säkerställa att det nya 
förslaget har eliminerat den problematik som enligt denna studie existerar i dagsläget 
samt eventuellt finna ytterligare problematik i den nya prototypen, för att vidare åtgärda 
den.  

Enligt ISO-standarden för design med människan i centrum (human-
centered design) är denna typ av designprocess iterativ (Arvola 2014). Denna studie har 
medvetet valt att arbeta med användaren, det vill säga människan, i fokus. Denna typ av 
designprocess har valts med anledning av påståendet att ett system eller en produkt 
endast skapar värde då den faktiskt sätts i bruk (Arvola 2014).  
 
Det är användarens vilja samt möjlighet att använda som bestämmer om en tjänst eller 
produkt får en mening.  
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Förslag för vidare forskning för denna studie är att utforska samt undersöka fler externa 
faktorer som kan bidra till att användaracceptansen, användbarheten och 
användarupplevelsen misslyckas. Vidare skulle det vara intressant att finna dessa externa 
faktorer för att se om dessa kan generaliseras för att fortsatt tas i beaktining vid andra 
typer av digitalisering.  

Därmed avslutas denna studie genom att ge förslaget för den vidare 
utveckling att fortsätta denna studie med en liknande designprocess där användaren och 
dess behov ligger i fokus för att nå bästa möjliga resultat, samt användaracceptans, samt 
att vidare studera de externa faktorerna som bidrar till en bristfällig digitalisering och 
därmed skapa en möjlighet att åtgärda dessa. 

I denna studie deltog det flest kvinnor i övre medelåldern med lågt intresse 
för teknik. För att ytterligare öka den externa validiteten i vidare forskning kan fler 
användare involveras i användbarhetstestning samt intervjuer och dessa användare bör 
inneha en ytterligare större spridning i ålder, teknikvana samt kön.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Blanketten för anmälan av huvudadministratör 
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Här anmäler du vem som ska vara företagets huvudadministratör för Mina sidor på fora.se.

• Samtliga fält är obligatoriska att fylla i. 
• Fyll gärna i blanketten på datorn, annars texta tydlig. Du kan inte lämna meddelanden på blanketten eller som bilaga. 
• Det kan ta några dagar innan registreringen är klar. Huvudadministratören får ett e-postmeddelande när det är klart att 

logga in på Mina sidor. 
• De uppgifter du lämnar om huvudadministratören är inte sekretesskyddade i Foras system. Uppgifterna sparas i vårt 

register och kan lämnas ut till extern part om det är nödvändigt för att uppfylla lag eller avtal.

Anmälan gäller:
� Byte av huvudadministratör (den tidigare huvudadministratören tas bort)

� Nyregistrering (företaget har inte haft en huvudadministratör registrerad hos Fora tidigare)

1. Uppgifter om företaget

2. Uppgifter om huvudadministratören

3. Underskrift 
Genom att skriva under intygar jag att jag har tagit del av de allmänna villkoren för Mina sidor (se www.fora.se).

Anmälan huvudadministratör Mina sidor
för inloggning med e-legitimation

Frågor och svar
Varför behöver vi en huvudadministratör?
Huvudadministratören är ansvarig mot Fora för ert använ-
dande av Mina sidor och för företagets administration av 
försäkringsavtalet på Mina sidor. Endast en behörig firmateck-
nare kan godkänna en huvudadministratör genom att skicka 
in denna anmälan. Huvudadministratören kan registrera 
administratörer och är ansvarig för att hålla dessa uppdate-
rade genom att ta bort de personer som inte längre ska ha 
behörighet. 

Vad kan en huvudadministratör göra? 
En huvudadministratör har tillgång till all information  
och alla tjänster på Mina sidor, exempelvis:

• Rapportera löner och se tidigare lämnade rapporter
• Rapportera nyanställda arbetare 
• Se era fakturor och saldon
• Registrera en särskild fakturaadress
• Lägga upp fler administratörer

Vem kan vara huvudadministratör?
Det kan vara en anställd på ert företag eller en extern 
representant, exempelvis kan en person som arbetar på  
en redovisningsbyrå eller liknande och på uppdrag av er 
administrerar försäkringsavtalet hos Fora, vara huvud-
administratör. 

Blanketten skickas till:
Fora AB, FE220, 751 75 Uppsala

Fora AB
www.fora.se
Telefon 08-787 40 10
Organisationsnr: 556541-8356

Företagets namn Organisationsnummer (10 siffror)

Personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX (alternativt tjänsteidentitetsnummer för användare av E-tjänstelegitimation från Steria)

Förnamn Efternamn

E-post

Datum (ÅÅÅÅMMDD)  

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande
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Bilaga 2 – Rekryteringsmail som skickades till Foras företagskunder 
 
Hej X! 
  
Fora kommer att gå över helt till inloggning med e-legitimation, dvs. inloggning med 
kundnummer och lösenord kommer att upphöra helt under det här året. 
  
Ni är ett av de företagen som fortfarande är ”lösenordskund”, men som kommer att 
behöva anmäla en  huvudadministratör  och dennes e-legitimation 
(huvudadministratören kan senare på Foras Mina sidor anmäla fler administratörer och 
deras e-legitimationer). 
  
Fora vill att det ska vara smidigt och enkelt att anmäla en huvudadministratör, och 
funderar på ändringar för att underlätta den processen för kunderna. Därför ska Paulina 
Eile (som en del i sitt examensarbete på Fora) att åka ut till några företagare för att sitta 
med när de anmäler en huvudadministratör. Paulina ska främst sitta bredvid tyst och 
observera. Syftet är att ta reda på hur anmälansprocessen kan förbättras. 
  
Är det här något du skulle kunna tänka dig att ställa upp på? Man får en present i form 
av biobiljetter för 200 kr som tack för hjälpen. Man kan räkna med att det här tar cirka 
20 minuter. Självklart åker Paulina i sådana fall till din egen arbetsplats (eller platsen 
där du brukar sköta administrativa sysslor). 
  
Om du är intresserad av att ställa upp på detta, så behöver jag följande information från 
dig via e-post och gärna innan 20 april: 
- Din plats/adress 
- Vilken veckodag mellan 23 och 27 april och vilken tid på dagen (/kvällen) du kan tänka 
dig att göra anmälan av huvudadministratör med Paulina sittandes bredvid 
- Vilken webbläsare du vanligtvis använder 
  
OBS! Gå inte in och börja öva/läsa på om hur anmälan går till, tack! 

 

 
 



   
 

   
 54 

Bilaga 3 – Intervjufrågor för användbarhetstest 
 
Före test 
 

1. Vilket kön har du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vad arbetar du med och vad är din yrkesroll? 
4. Skulle du påstå att du har ett intresse eller något slags engagemang för teknik i 

allmänhet? 
5. Vad använder du för webbläsare? 
6. Finns det några andra e-tjänster som du använder i ditt yrke eller privat? 

 
a. Har du upplevt att det gått bra eller sämre då du använt      
den/dem? 
b. Finns det några problem eller något som fungerat bra då du 
använt andra e-tjänster? 

 

Efter test 
 

1. Hur kändes det att utföra uppgiften? Vilka känslor framkom? 
2. Var det något som du känner skulle kunna ändras på för att det skulle bli enklare 

för dig? 
3. Var det något specifikt som kändes bra eller positivt? 
4. Var det något steg som kändes svårare än de andra stegen? 
5. På en skala från 1-5, då 1 är dålig och 5 är väldigt bra, hur var din upplevelse när 

du utförde uppgiften? 

 

 

 

 

 
 



   
 

   
 55 

Bilaga 4 – Dokument för informerat samtycke 
 
Detta dokument för skriftligt informerat samtycke gäller användare som deltar i 
användbarhetstester angående anmälan av huvudadministratör på Fora.se 
 

1. Introduktion och syfte 
Jag är en student på Linnéuniversitetet och skriver min kandidatuppsats inom interaktionsdesign, 
med syftet att utvärdera Foras digitalisering av blanketten för anmälan av huvudadministratör. 
Det är även i undersökningens syfte att efter utvärderingen undersöka vilka faktorer för 
användbarheten som kan förändras med mål att även förbättras, för att vidare komma med ett 
utvecklingsförslag i form av en prototyp. 
Du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Du har även all rätt att inte svara på specifika 
frågor.  
 

1. Genomförande 
Innan testet startar kommer jag att ställa några enklare intervjufrågor, under testets gång kommer 
jag endast observera och slutligen kommer jag att ställa några avslutande frågor kring din 
upplevelse av uppgiften. Om ditt samtycke ges kommer ljudet att spelas in, för att senare 
transkriberas. Ingen information, person eller aktivitet, kommer att kunna utläsas direkt i 
resultatet från denna intervju och test då all information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Alla individuella resultat kommer att användas för att hitta kluster av information. Detta kluster, 
inte individuella åsikter eller tankar, kommer att presenteras i rapporten. 
Användbarhetstestet beräknas ta ca 30 minuter. 
 

1. Resultat 
Resultatet från intervjun och användbarhetstestet kommer att ge mig en bättre förståelse för de 
områden och faktorer som behöver ändras på för att förbättra användbarheten. Av detta kommer 
jag att skapa en nytt förslag i form av en prototyp.  
Resultatet kommer att delas med andra studenter som läser Interaktionsdesignerprogrammet vid 
Linnéuniversitetet samt handledare, examinatorer samt Fora. Rapporten kommer att publiceras 
i DIVA.  
Kom ihåg att du när som kan avbryta din medverkan i intervjun, oavsett anledning. 
Du får gärna ställa fler frågor om något av ovanstående är oklart. 
 

Jag har läst all föregående information och har haft möjlighet att ställa frågor kring detta 
samt fått dess besvarade. Jag intygar härmed mitt samtycke om att vara med i denna 
studie. 
 

Signatur: _________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ________________________________________________________ 
 
Datum: __________________________________________________________________ 
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