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Abstrakt 
Idag utför de flesta företag någon form av datainsamling för att undersöka 
vad deras användare har för åsikter om deras produkter. Det kan exempelvis 
ske genom webbplatsundersökningar, telefon, mejl eller via personlig 
kontakt där användare antingen blir tillfrågad att lämna feedback eller där 
användaren själv önskar ta kontakt med företaget för att lämna sina 
synpunkter. Vad händer om det saknas tillvägagångssätt för att återkoppla 
feedback? Är gränssnitten för återkoppling utformade för att bemöta 
användarnas behov? Kan användare lämna feedback i rätt kontext? 
 
Denna studie har undersökt hur interaktioner kan utformas i ett webbaserat 
gränssnitt för ekonomihantering för att underlätta kommunikation av 
feedback mellan användare och företag. Co-designinspirerade aktiviteter har 
genomförts för att involvera användare och intressenter i designprocessen. 
Workshops med deltagare resulterade i specificerade önskemål om hur 
interaktionerna skulle utformas i en prototyp som sedan utvärderades genom 
semistrukturerade intervjuer och observationer med Thinking-aloud 
metoden. Resultaten visade att interaktionerna bör finnas tillgängliga i den 
kontext där användaren befinner sig för att skapa möjligheter till snabb 
kommunikation av feedback. Processen ska upplevas enkel och ge tydlig 
feedback på utförda interaktioner för att underlätta användandet av systemet.  

Abstract 
Today, most companies gather data about what their users think about their 
products. Web surveys, phone calls and email are examples of methods for 
gathering data from users. The data could also be collected by a company 
employee using interviews or from a user who contacts the company to leave 
feedback. But what happens if the company can´t provide a channel in which 
users can leave feedback? Are the interfaces created to meet the users’ 
needs? Is it possible for the users to leave feedback in the right context? 
 
This study has investigated how interactions may be designed to ease 
communication between users and a company. The company provides a web 
based software in which users can manage accounting and invoicing for their 
businesses. Co-design activities has been used to involve users in the design 
process. A workshop with users resulted in specified desiderate regarding the 
design and interactions that were used to create prototypes. The prototypes 
were evaluated by users, using semi structured interviews and observations 
along with the Thinking-aloud method. The final results of the study showed 
that the possibility to give feedback should be placed in the context of where 
the users are while working in the software. This provides an opportunity to 
communicate feedback wherever they are in the program. The interactions 



 

must be easy to use and easy to understand and they should always provide 
feedback when performing an action.  
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1. Introduktion 
Detta avsnitt presenterar studiens bakgrund, problemställning, frågeställning, 
syfte och avgränsningar.  
 
1.1 Bakgrund 
Idag utför de flesta företag någon form av datainsamling för att ta reda på 
vad deras användare tycker om deras produkter eller tjänster, hur de 
använder dessa och vad användarna har för behov (Fabijan, Olsson & Bosch 
2016, s. 1). Företag har idag inte har problem att samla in data, de har istället 
svårt att veta hur data ska hanteras och fördelas inom företaget för att den ska 
komma till nytta. Det kan innebära att företag baserar sina beslut på 
antaganden om vad användaren tycker istället för att få det bekräftat, då de 
endast kunnat analysera en begränsad mängd data (Fabijan, Olsson & Bosch 
2016, s. 1). 
 
Många företag ger sina kunder möjlighet att lämna feedback om deras 
produkter via företagets webbplats. För att få en uppfattning av antal företag 
som erbjuder ett sådant alternativ utfördes en sökning i Googles databas den 
27 januari 2019. Sökorden ”Hjälp oss bli bättre” gav ett resultat av om cirka 
83 200 000 sökträffar där olika företag och organisationer på olika sätt 
uppmanar användare att lämna feedback om deras användarupplevelse. 
Exempel på företag som visades i resultatlistan var Specsavers1, 
Lantmäteriet2 och GAIS3.  Hur har gränssnitten för dessa webbsidor 
utformats? Har de designats med hjälp av användare? Har designprinciper för 
webbutveckling påverkat utformningen? Fyller de sin funktion om att samla 
in feedback från användare? Vad händer om det saknas en gemensam kanal 
för att återkoppla önskemål, synpunkter eller förbättringsförslag till företag?  
 
Denna studie utförs i samarbete med Fortnox AB (hädanefter, Företaget), 
som tillhandahåller programvaror för att administrera ekonomi på webben. 
Företaget har ett hjälpcenter tillgängligt i de program som användarna 
abonnerar på som bland annat tillhandahåller instruktionsvideos och artiklar 
om hur programmen fungerar. De har även en supportavdelning vars syfte är 
att hjälpa användare som har frågor gällande användning av deras 
programvaror. Det saknas dock ett tillvägagångssätt för användarna att lämna 
feedback till Företaget. Studiens syfte är att undersöka hur ett gränssnitt kan 
utformas för att ge användare möjlighet att kommunicera feedback till 
företaget utan att behöva kontakta deras supportavdelning.  
                                                
1 https://www.specsavers.se/svarsformular  
2 https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Kontakta-oss/hjalp-oss-att-bli-battre/  
3 http://www.gais.se/hjalp-oss-bli-battre/  
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Att involvera användare i designprocesser blir allt vanligare. Co-design är en 
metod som kan generera flera fördelar, från att förbättra processer av 
idéskapande, service och produktutveckling till att öka kundnöjdhet och 
kundlojalitet på lång sikt (Steen 2013). Co-design kan beskrivas som 
aktiviteter som involverar två eller flera personer till att skapa kreativa 
förslag (Sanders & Stappers 2008) och där designers använder idéer som 
andra har föreslagit som inspiration (Sanders & Stappers 2014). 
 
1.2 Syfte  
För att kunna erbjuda användare möjligheten att lämna feedback, kan ett 
gränssnitt för detta göras tillgängligt. Studien syftar till att undersöka hur ett 
gränssnitt kan utformas genom att involvera användare i designprocessen. 
Detta kombineras med att bemöta specificerade önskemål från en utvald 
grupp av Företagets medarbetare om vilken typ av data som ska samlas in via 
gränssnittet. Målet är att presentera resultatet som framkommit i studien via 
en prototyp som illustrerar hur användarna vill att gränssnittet ska utformas. 
 
1.3 Problembeskrivning 
Företag kan erbjuda användare olika sätt att lämna feedback gällande deras 
produkter exempelvis via formulär, sociala medier eller personlig kontakt. 
En del företag erbjuder även kommunikation via telefon, mejl och chatt.  
Som Fabijan, Olsson & Bosch (2016, s. 1) beskriver så är det vanligt att 
företag samlar in feedback på olika sätt, men att de inte alltid vet hur de ska 
dela med sig av den inom företaget för att det ska finnas möjlighet att den 
kommer till användning. 

1.3.1 Företaget 
Företagets support har som primär uppgift att hjälpa användare med frågor 
som rör de programvaror som de använder för att administrera sitt företags 
ekonomi. Supporten kan kontaktas via mejl, chatt och telefon, under 
specificerade öppettider (Fortnox kontakt4).  
 
På Företagets webbplats finns kontaktuppgifter till supporten, en länk till 
hjälpcenter samt möjlighet att skicka mejl till Företaget som är baserade på 
förvalda ämnesområden, exempelvis: 

• Jag har frågor gällande min faktura. 
• Jag har frågor gällande min inloggning. 
• Jag har en fråga om mitt abonnemang. 

 
 

                                                
4 https://www.fortnox.se/om-fortnox/kontakt/ 
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Det finns även ett hjälpavsnitt i programvarorna där användare kan söka 
hjälp via textdokument och videos. Det saknas dock en kanal där användare 
kan lämna feedback, vilket medför att supporten både fungerar som hjälp och 
som mottagare av feedback. Supporten saknar verktyg för att administrera 
och kommunicera denna feedback vidare internt på företaget.  
Sammanfattningsvis så saknar Företaget idag en kanal eller forum avsedd 
endast för feedback.  
 
1.4 Frågeställning 
Studien handlar om att hitta ett sätt för att skapa en direktlänk mellan 
Företaget och dess användare där de kan lämna synpunkter, önskemål eller 
förbättringsförslag från den programvara de arbetar i. 

 
Hur kan interaktioner utformas i ett webbaserat gränssnitt gällande 
ekonomihantering, för att underlätta kommunikation av feedback från 
användare till företag? 
 
1.5 Avgränsningar 
Studien undersöker inte hur insamlade data ska sammanställas och 
distribueras internt på företaget. Den ger inte heller svar på hur data kan 
integreras med andra system och processer. Designprocessen har fokuserat 
på att utveckla ett gränssnitt för desktop utan att ta hänsyn till gränssnitt för 
andra enheter. Designen har anpassats för befintlig design i Företagets 
programvaror.  
 
Avgränsningar har gjorts gällande målgrupp för studien, genom att involvera 
användare av Företagets produkter som finns tillgängliga inom Blekinge län 
och Kronobergs län. Målgruppen för studien har riktat sig till småföretagare 
som är en av Företagets kundgrupper. Enligt Tillväxtverket5 är småföretagare 
definierat som företag med 0–9 anställda. Både kunder till Företaget samt 
presumtiva kunder har ingått i studien för att utöka möjligheten att komma i 
kontakt med testanvändare för utvärdering av prototyper. Studien undersöker 
inte hantering av användares integritet vid utformningen gränssnittet. 
Exempelvis huruvida användarens databasinformation, mejladress eller 
liknande ska visas eller vidarebefordras till Företaget vid interaktioner för att 
lämna feedback. 
 
 
 
 

                                                
5 https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html  
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2. Litteraturstudie 
Metoden för litteraturstudien har bestått av en systematisk elektronisk 
sökning i kombination med kedjesökning (Rienecker & Jørgensen 2014, 
ss.138–139). Söktjänsterna Onesearch6 och Google Scholar7 har använts för 
att hitta ämnesrelevanta artiklar för att besvara studiens frågeställning. 
Sökningarna har skett i perioder mellan den 24/1 - 24/4 2019, artiklar som 
handlar om ”co-design” och ”customer feedback” har varit av intresse. 
 
De systematiska sökningarna delades upp i två sessioner där den första 
sessionen syftade till att hitta artiklar som beskriver hantering av 
återkoppling av feedback från kunder. I den andra sessionen användes sökord 
för att hitta artiklar som handlar om hur co-design använts för att involvera 
användare i designprocessen för att utforma gränssnitt. Sökningarna utfördes 
genom söktjänsten Onesearch som finns åtkomlig elektroniskt via 
Linnéuniversitetet bibliotek. Sökord användes vart för sig eller i kombination 
med varandra för att undersöka vilka artiklar som påträffas i söktjänsten (se 
tabell 1 och tabell 2 för sökordskombinationer för de båda sessionerna). En 
kedjesökning genomfördes sedan för att undersöka tidigare forskning om  
co-design. Litteratursökningen avslutades med att söka efter information 
kring riktlinjer och designprinciper för utformning av gränssnitt, (se avsnitt 
2.4 Kedjesökning och 2.5 Designprinciper). 

Sökord Datum Träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Inkl. i 
studie 

Customer feedback 
systems 2019-02-16 89 7 1 1 1 

Lack of sharing 
feedback 2019-02-16 1 980 000 1 1 1 1 

Tabell 1. Sökordskombinationer, session 1. 

Sökord Datum  Träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Inkl. i 
studie 

"co-design" AND 
desktop interface 2019-02-09 191 7 7 1 0 

"co-design method" 2019-02-10 143 1 1 1 0 
"interface design" 
AND co-design 2019-02-10 189 15 8 2 0 

"co-design interface " 2019-02-11 5 3  1 0 
"design desktop 
interface" 2019-02-12 3 1 1 0 0 

"designing with users" 2019-02-13 7 6 6 1 1 
Elizabeth B.-N. 
Sanders & Pieter Jan 
Stappers 

2019-02-17 19 8 5 3 3 

Tabell 2. Sökordskombinationer, session 2. 

                                                
6 https://lnu.se/ub/ 
7 https://scholar.google.se/ 
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2.1 Inklusionskriterier  
I den systematiska delen av litteratursökningen skulle artiklarna uppfylla 
följande kriterier: 

• vara peer-reviewed 
• abstraktet innehåller något av sökorden som använts vid söktillfället 
• vara relevant för frågeställningen 

 
2.2 Session ett 
De första sökningarna gjordes med sökorden “Customer feedback systems” 
och “Lack of sharing” för att hitta artiklar som beskriver hantering av 
feedbackåterkoppling från användare (se tabell 1). Sökningarna resulterade 
bland annat i en artikel som heter “Personalising feedback for customers: 
Mat Wylie highlights the importance of maintaining open lines of 
communication for personalised customer feedback, and building a loyal 
customer base” där Wylie (2015) beskriver om hur viktigt det är att 
tillhandahålla en kanal för att kommunicera med kunder. 
 
2.3 Session två 
Sökordskombinationen “how co-design” resulterade i en artikel som heter 
Who’s in charge? End-users challenge graphic designers’ intuition through 
visual verbal codesign (Taffe 2017). Artikeln var av intresse då den handlar 
om ett case study för att ta reda på hur co-design påverkar designprocessen. 
Artikeln beskriver vilka metoder som använts och att användarnas kreativitet 
påverkat processen på ett positivt sätt (se tabell 2).  
 
2.4 Kedjesökning 
Kedjesökning innebär att referenser leder vidare till andra relevanta 
referenser (Rienecker & Jørgensen 2014, s.138). I denna studie har metoden 
framförallt använts vid sökande av litteratur inom ämnet co-design som 
resulterat i flertalet artiklar skrivna av författare som exempelvis Sanders & 
Stappers (2008, 2014) och Mattelmäki & Visser (2011). Men även webbsidor 
inom området, Design For Europe (u.å.), Service Design Tools (2019). 
 
Co-design är en omdiskuterad term både gällande dess innebörd och vilka 
som involveras när metoden används. Sanders & Stappers (2008, s. 6) menar 
att co-design och co-creation ofta blandas ihop eller behandlas som 
synonymer. Sánchez, Puyuelo & De-Miguel-Molina (2017) har gjort en 
studie där de förmedlar en översikt av olika termer som involverar användare 
i designprocessen. De förtydligar skillnader mellan begrepp som exempelvis 
participatory design, co-creation och user-centred design med flera. 
Översikten ger ett perspektiv av hur termer och begrepp använts de senaste 
två decennierna, vilka skillnader det är mellan dem samt att författarna 
slutligen diskuterar att användarinvolvering blir viktigare och viktigare i 
designprocesser samt att de tenderar att öka kundnöjdheten. 
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Även Mattelmäki & Visser (2011) skriver om definitioner av co-x termer i 
sin artikel “Lost in Co-x interpretations of co-design and co-creation”. 
Författarna beskriver olika tidigare studier och definitioner på termer som  
co-design, participatory design, användarcentrerad design och co-creation. 
De ger också exempel på genomförda studier och gemensamt för dessa är att 
de använder workshop som aktivitet när användare involveras.  
 
Wadley et al. (2014) använde co-design för att undersöka hur teknik kan 
användas och designas för att barn som är inlagda på sjukhus med sina 
föräldrar ska kunna interagera med skolan. I artikeln beskrivs hur de har 
använt sig av co-design workshops. Föräldrar, lärare och sjukhuspersonal 
involverades för att få en bättre förståelse för de problem som de inblandade 
upplevde med att kommunicera på distans och vilka behov de har. Den data 
som samlades in från workshops låg till grund för att skapa en applikation. 
De utvärderade sedan denna applikationen genom att låta barn och deras 
föräldrar, lärare, klasskamrater med familjer att testa applikationen. 
Intervjuer användes både innan och efter testperioden av applikationen för att 
samla in data till förbättringar av design och funktion. Artikeln är av intresse 
då författarna beskriver hur de använde metoderna workshop och intervjuer 
för att involvera användare i designprocessen. 
 
Sanders & Stappers (2008) har skrivit flertalet artiklar om co-design varav 
tre stycken ingår som underlag i denna studie (Sanders & Stappers 2008; 
Sanders & Stappers 2014a; Sanders & Stappers 2014b). Författarna beskriver 
skillnader mellan att designa för användare och att designa med användare 
och vilka termer som är kopplade till de olika utförandena. De gör även 
jämförelser mellan vilka metoder och verktyg som används vid co-design 
idag, hur det såg ut för några år sedan och hur det kan tänkas se ut år 2044. 
Den tolkning som gjorts av co-design som metod, utifrån litteraturstudien är 
bland annat baserad på följande citat: 
 
 We use co-design in a broader sense to refer to the  
 creativity of  designers and people not trained in design 
 working together in the design development process. 
   (Sanders & Stappers 2008, s. 6). 
 
2.5 Designprinciper 
Designprinciper har främst studerats utifrån Norman (2013) och Nielsen 
(2012). Norman (2013 s.71) skriver om sju punkter som han kallar för 
“Seven-stage model”. Det är en checklista som designers kan använda vid 
utformning av interaktioner (Norman 2013, s.42). Checklistan innehåller 
frågor som kan ge svar på vad som händer när ett system används och vad 
som hände efteråt (Norman (2013, s.71).  
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Norman (2013, s.72) kallar den information som hjälper att besvara frågor 
om utförande för feedforward och information som svarar för vad som hände 
för feedback. Norman (2013, s.72) menar att de sju stegen i Seven-stage 
model (se figur 1) resulterar i lika många designprinciper (se figur 2). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1. Normans´ Seven-stage model. 
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Figur 2. Seven fundamental principles of design. 

 
Nielsen (1994) har tagit fram en checklista med tio generella 
interaktionsdesignsprinciper som kan användas vid utformning av gränssnitt 
och för att testa dess användbarhet, (se figur 3). Nielsen (2017) menar att 
dessa usability guidelines hjälper till att skapa en bättre användarupplevelse.   
 
 They are called "heuristics" because they are broad  
 rules of thumb and not specific usability guidelines. 
    (Nielsen 1994) 
 
Designprinciperna från Norman (2013) och Nielsen (1994) har använts i 
studien som checklista vid utformningen av prototyper i syfte om att skapa 
användarvänliga interaktioner.   
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Figur 3. Ten Usability Heuristics for User Interface Design. 
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Förstudie Workshop 
medarbetare

Workshop 
användare

Resultat 
förstudie

Analys  av 
resultat

3. Metod  
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för att samla in data till 
studien. Semistrukturerade intervjuer, observationer, workshops och 
fokusgrupper som främst resulterar i kvalitativa data (Preece, Rogers & 
Sharp 2015, s. 341) har använts samt en enkät i form av Likertskala där 
deltagare har fått delge sina åsikter om aktiviteterna som utfördes.  
 
En del av metoderna användes i studiens förstudie och en del vid 
genomförande av resterande studie. Figur 5 illustrerar hur studiens utförande. 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Illustrerar hur studien genomfördes. 

 
3.1 Co-design 
Co-design gör det möjligt för människor att bidra med kreativa idéer för att 
skapa lösningar på problem (Design For Europe u.å.). Att involvera 
användare i designprocessen är ett koncept där användarna fungerar som 
deltagande designers för att generera idéer och skapa inspiration (Sánchez, 
Puyuelo & De-Miguel-Molina 2017, s. 3). Användarna har specifik 
information om vilka behov de har och vilka problem de upplever, som kan 
bidra i en sådan process (Durl, Trischler & Dietrich, 2017, s. 6).  När man 
använder co-design är rollerna mixade, användaren får rollen som expert av 
erfarenhet och är med vid idéskapande och framtagning av koncept. 
Forskaren tar lärdom av användaren och förser denna med material som 
gynnar idéskapande och uttryck. Designer och forskare samarbetar, rollerna 
är viktiga både för att skapa förutsättningar för idégenerering och kreativitet 
men även för formgivningen av dessa idéer (Sanders & Stappers 2008, s. 12).   
 
Sanders & Stappers (2014b) menar även att det finns två olika mindset 
(hädanefter inställning) i designprocessen, ”designa-för-inställning” = `user 
as subject` och ”designa-med inställning” = ‘user as partner’. Forskare som 
har en ”designa-för-inställning” använder intervjuer och observationer när de 
arbetar med research.  

Prototyp-
utformning

Pilottest 
prototyp 1

Användartest 
prototyp 1

Utformning 
prototyp 2

Pilottest 
prototyp 1

Användartest 
prototyp 2

Genomförande 
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De som istället har en ”designa-med-inställning” har större valmöjligheter 
och använder vad Sanders & Stappers (2014a, s. 30) kallar för ”participatory 
prototyping cycle of making, telling and enacting”. Den används för att 
organisera och återanvända både nya och gamla metoder som kan möjliggöra 
involvering av användare i designprocessen. Att arbeta med prototyper som 
verktyg i designprocessen ses både som en “designa för och designa-med-
inställning” (Sanders & Stappers (2014b, s. 11). Utefter denna beskrivning 
av metoden co-design och den litteraturstudie som genomförts (se avsnitt 2 
Litteraturstudie) valdes aktiviteterna workshops, fokusgrupper, intervjuer och 
observationer ut som metoder för att samla in data till studien.  
 
Användare involverades i två steg under designprocessen: 

• Workshops för att diskutera hur feedback ska kunna återkopplas till 
Företaget. 

• Utvärderingen av prototyper, för samla in deras synpunkter på hur 
gränssnittet ska utformas. 

 
3.2 Workshops 
Workshops nämndes återkommande som aktivitet i flera av de artiklar som 
framkom under litteraturstudien som handlar om co-design (se avsnitt 2.4 
Kedjesökning). Enligt NN Group (2018a) finns det också flera fördelar med 
att hålla workshops, vilket är anledningen till att aktiviteten har ingått i denna 
studie. 
 
Fördelar: 

• Utbilda människor och skapa en empati för användarna. 
• Få intressenter att känna sig involverade och ansvariga för idéer och 

det som identifierats under research. 
• Det skapar en medvetenhet om utmaningar och problem gällande 

funktionalitet och upplevelse. 
• Det skapar en gemensam förståelse för de som är involverade i 

projektet. 
• Det ger möjlighet till att samla olika typer av kunskaper från personer 

med olika bakgrunder 
 
3.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupp är enligt Robson & McCartan (2016, s. 299) en effektiv metod 
för en kvalitativ datainsamling. Preece, Rogers & Sharp (2015, s. 301) menar 
att det är mycket vanligt att använda fokusgrupper i behovsanalyser för att 
identifiera konflikter gällande terminologi och förväntningar, men även för 
användning inom kravaktiviteten (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 454).  
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Metoden kan bidra till att specificera konfliktområden, skapa en gemensam 
syn när krav ska fastställas samt att låta intressenter och designers att delge 
varandra sina åsikter (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 454). Fokusgrupper 
och workshops är även väl använda och rekommenderade arbetssätt för  
co-design (Mattelmäki & Visser 2011). Två fokusgrupper tillsattes under 
förstudiens datainsamling. En fokusgrupp bestående av Företagets 
medarbetare och en grupp bestående av användare av Företagets program. 
Grupperna träffades var för sig vid olika tillfällen och utförde inte workshops 
tillsammans.  
 
3.3.1 Fokusgrupp 1  
Fokusgruppen bestod av medarbetare från Företagets supportavdelning, 
produktägare, supportansvarig och UX-avdelning som dagligen hanterar eller 
berörs av den feedback som användare återkopplar till Företaget. Syftet med 
workshopen var att diskutera nuvarande tillvägagångssätt för hantering av 
feedback samt definiera önskemål på vilken data Företaget vill samla in via 
gränssnittet. 
 
3.3.2 Fokusgrupp 2 
En andra fokusgrupp som bestod av användare av Företagets programvaror 
bjöds in till en workshop där syftet var att diskutera scenarier om när 
användare vill lämna feedback till Företaget. Samt att diskutera design och 
funktion för hur ett gränssnitt skulle kunna se ut. Enligt Durl, Trischler & 
Dietrich (2017, s. 9) är det en fördel att ha en användargrupp med fler än fem 
personer för att skapa en bra gruppdynamik men att det är viktigt att gruppen 
inte blir så stor att det blir svårt att uppmärksamma samtliga deltagare. Av 
den anledningen tillfrågades en av Företagets UX-designer att delta som 
observatör för att hjälpa studenten att genomföra workshopen.  
 
3.3.3 Kortsortering och scenarier 
Kortsortering är en välkänd, vanligt förekommande metod inom UX-design 
som används för att ta reda på vad användare tänker om innehållet för en 
produkt. Metoden hjälper designers att skapa produkter anpassad efter 
användares mentala modell och för att skapa struktur som matchar 
användarnas förväntningar. Den används också för att ta reda på hur 
användare tänker kring olika problem, när det inte finns någon färdig design 
(NN Group 2018b).  
 
Till kortsorteringsövningar rekommenderas minst 15 personer (NN Group 
2004). Aktiviteten genomfördes under workshopen för fokusgrupp 2, där 
användare träffades för att diskutera gränssnittets utformning. 
Kortsorteringen var tänkt att hjälpa deltagarna i fokusgrupp 2 (se avsnitt 4.5 
Fokusgrupp 2) att tänka ut olika scenarier och inspirera till idéer för 
utformningen.  
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Scenarier används vanligtvis tidigt i designprocessen (Benyon 2019, s. 48). 
Det är informella berättelser som kan användas för att uttrycka föreslagna 
eller tänkta situationer (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 510). 

3.3.4 Affinity diagram 
Affinity diagram är en metod som kan används för att generera idéer under 
workshops samt underlätta samarbete mellan deltagare och analysera idéer 
(NN Group 2018a).  
 
Metoden innehåller två steg:  
- att generera idéer på post-it lappar och sortera dem i kategorier.  
- att prioritera varje idé och bestämma nästa steg i processen.  

 
Även Service Design Tools (2019) rekommenderar att använda metoden 
Affinity diagram som en kreativ process. De menar att den inleds med att 
definiera ett problem eller ett mål som sedan deltagarna ska fundera ut 
lösningar för genom att använda små papperslappar, exempelvis post it-
lappar för att skriva ner idéer på. Lapparna fungerar sedan som ett instrument 
för att identifiera samband i det som framkommit av deltagarna. Resultatet 
ska fungera som en visuell beskrivning av en första lösning för design 
(Service Design Tools 2019). Metoden användes under workshopen med 
Företagets medarbetare, (se avsnitt 4.4 Fokusgrupp 1). 
 
3.3.5 Likertskala 
Likertskala är enligt Bell (1995, s. 138) den enklaste skalan att hantera. 
Deltagarna får ange om de håller med eller tar avstånd från påståenden. 
Skalan används enligt Preece & Sharp (2015, s. 310) för att utvärdera 
användarnöjdhet av produkter, genom att mäta exempelvis åsikter, attityder 
och övertygelser. Det finns även riktlinjer för hur skalan bör utformas. Med 
en mellanstor skala och med bedömning ”instämmer/instämmer inte” så bör 
en fem gradig skala användas och den positiva bedömningen ska placeras 
först (Preece & Sharp 2015, s. 313). Likertskala användes under förstudien 
(se avsnitt 4 Förstudie) för att samla in deltagarnas åsikter om de workshops 
som de deltagit i.  
 
3.4 Intervjuer och observationer 
Formativa utvärderingar kallas de utvärderingar som görs under 
designprocessen för att kontrollera om en produkt fortsätter att bemöta 
användares behov. Under studien har två prototyper skapats och utvärderats 
med hjälp av användare. Utvärderingarna har skett genom observationer som 
görs både för att samla in kvantitativa –och kvalitativa data och som kan 
användas för att validera annan data (McCartan & Robson (2015, s. 321). 
Fördelen med att använda observation är att det ger direkta svar från 
deltagare (Robson & McCartan 2015, s. 320).  
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Observationerna utfördes i så stor utsträckning som möjligt med Företagets 
kunder, främst med deltagarna från fokusgrupp 2 som ingick i förstudien. 
Deltagarna fick själva välja plats för utförande av testet. Observationerna 
kombinerades med en semistrukturerad intervju för att komplettera studien 
(McCartan & Robson 2015, s. 321). Semistrukturerade intervjuer har ett 
antal förutbestämda frågor, ofta med både slutna och öppna (Preece, Rogers 
& Sharp 2015, s. 296). Ordningen på frågorna som ställdes till deltagarna 
anpassades efter samtalet och följdfrågor ställdes utefter vad respondenten 
svarar (Robson & McCartan 2016).  
 
3.4.1 Thinking-aloud 
När ett användartest utförs med Thinking-aloud metoden utför deltagare 
uppgifter samtidigt som de beskriver vad de tänker och vad de gör under 
testet (Nielsen 2012). Denna metod användes vid användartester för 
utvärdering av studiens prototyper. Deltagarna delgavs ett antal uppgifter 
som de skulle utföra samtidigt som de beskrev hur de gjorde och varför (se 
avsnitt 5.2.1 Användartest prototyp 1). Metoden kan ge värdefull information 
om hur användaren upplever gränssnittet, exempelvis vad som är svårt att 
förstå och var användaren klickar för att leta efter information. Nielsen 
(2012) menar att metoden kan identifiera svårigheter som kan rättas till i 
nästkommande iteration i designprocessen.  
 
3.4.2 Pilottester 
NN Group (2015) menar att genom att utföra ett eller två tester innan de 
riktigt testerna ska genomföras kan ge mer reliabla resultat. Det kan även 
hjälpa till att utvärdera ordformuleringar till de uppgifter som testpersonerna 
ska utföra. Pilottester utfördes på minst en person mellan varje iteration i 
designprocessen i studien (se avsnitt 5.2 Användartester och observationer). 
 
3.5 Analys av data 
Att använda en kombination av kvalitativ -och kvantitativ metodanalys är 
vanligt då det ger en heltäckande bild av det som har studerats (Preece, 
Rogers & Sharp 2015, s. 347). Vanligtvis sker identifikation av mönster eller 
beräkning av numeriska värden som en inledande aktivitet för att analysera 
data (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 348).  
 
Kvalitativa data som samlades in analyserades med eftersökning av mönster 
där studenten studerade det transkriberade materialet från intervjuer och 
observationer för att identifiera gemensamma punkter att ta hänsyn till under 
studien. Den kvalitativa data som samlades in via Likertskala analyserades 
genom att studera de olika värden som enkätresultatet presenterade via 
Google Form. En smartphone användes för att spela in ljud från samtliga 
observationer och intervjuer för att underlätta analysering av data.  
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Enligt Preece, Rogers & Sharp (2015, s. 350) bör man fundera på om all data 
som spelats in under datainsamlingen ska transkriberas eller endast de delar 
som är relevanta för studien, då det är en tidskrävande metod. Därav har 
endast material som ansågs relevant för studien transkriberats (se bilaga  
15–16). Exempel på relevant data är när deltagarna pratat om prototyper, 
dess utformning eller gett förslag på förbättringar. Exempel på data som inte 
har transkriberats är samtal där observatör och deltagare diskuterat ämnen 
utanför studien. 
 
3.6 Design 
Interaktionsdesignprocessen är tänkt att informera och upprepas. Den består 
enligt Preece, Rogers & Sharp (2015, s. 38) av fyra aktiviteter: identifiera 
krav, utforma alternativ, ta fram prototyper och utvärdera, (se figur 5). 
Fokusgrupper har använts för att både identifiera krav och utforma alternativ, 
detta genom de två workshops som genomfördes med användare och 
medarbetare.  
 

 
Figur 5. Illustration av designprocessen. 

Kraven har resulterat i två prototyper som sedan har utvärderats tillsammans 
med användare. Iterativ design innebär att problem identifieras genom att 
låta användare testa den produkten som är under utveckling. Därefter 
åtgärdas de problem som framkommit under testerna och nya tester och 
observationer utförs för att kontrollera om åtgärderna tillför förbättringar 
(Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 410). 
 
Prototyper är enligt Preece, Rogers & Sharp (2015, s. 484) ett effektivt sätt 
att utforska designidéer. Ett av målen med studien var att utforma en 
prototyp för ett desktopgränssnitt mot bakgrund av den datainsamling som 
hämtas från både Företagets användare och medarbetare.  
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Prototypen utformades i Sketch8 som är det verktyget som Företagets UX-
avdelning använder för prototypskapande. Företagets designkomponenter 
som finns implementerade i Sketchs bibliotek användes för att utforma 
interaktioner och Invision9 användes för att presentera prototypen när den 
utvärderades av användare.  
  
3.7 Expertutlåtande  
För att diskutera upplägg och metoder inom ramen för co-design inför 
workshopen med fokusgrupp 2, intervjuades en universitetslektor med 
erfarenhet inom co-design. Lektorn är doktor i data- & 
informationsvetenskap; verksam vid Institutionen för datavetenskap och 
medieteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Genomförande av intervju 
presenteras i avsnitt 4.3 Expertutlåtande 1). 
 
Ytterligare en expert deltog i studien, en docent vid Linnéuniversitetet i 
Växjö kontaktades för att diskutera och utvärdera prototyp nummer två. 
Experten är docent vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik med 
expertis inom Human Computer Interaction (HCI). Genomförande av 
intervju presenteras i avsnitt 5.3, Expertutlåtande 2). 
 
4. Förstudie 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av den förstudie som gjordes på 
Företaget genom intervju och workshops. Resterande datainsamling för 
studien presenteras i avsnitt 5 Genomförande. 
 
4.1 Syfte 
En förstudie genomfördes för att skapa förståelse kring hantering och 
arbetssätt av feedback på Företaget. Val av metoder för förstudien var 
intervjuer, fokusgrupper och workshops. Syftet med förstudien var att 
identifiera problem kring hantering av feedback samt låta medarbetare delta i 
en workshop för att fastställa vilka önskemål de har gällande gränssnittets 
utformning. 
 
4.2 Intervju 
En semistrukturerad intervju genomfördes med Chief Customer Officer 
(hädanefter respondenten) på Företaget för att skapa en bild av hur 
eftermarknadsavdelningen arbetar med mottagande och hantering av 
feedback från användare. De förutbestämda frågorna (se bilaga 1) ställdes 
inte i ordning utan anpassades efter samtalet (se avsnitt 3.4 Intervjuer och 
observationer).  
                                                
8 https://www.sketch.com/ 
9 https://www.invisionapp.com/ 
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Intervjun ägde rum i Företagets lokaler, respondenten informerades om syftet 
med intervjun samt att hen när som helst kunde avbryta eller avstå att 
besvara frågor. Respondenten fick även skriva på ett dokument gällande 
informerat samtycke (se bilaga 2) för godkännande av att materialet fick lov 
att användas och publiceras i form av ett examensarbete. Intervjun spelades 
in via applikationen Röstmemon som fanns tillgänglig via en smartphone. 
Materialet transkriberades direkt anslutning till att intervjun hade avslutats 
(se bilaga 3). 
 
4.2.1 Resultat intervju 
Enligt respondenten saknas en kanal eller tillvägagångssätt för att användare 
ska kunna lämna feedback till Företaget utan att gå via supportavdelningen. 
Det innebär att medarbetarna på supporten tar emot informationen men de 
saknar en process för att hantera den. Respondenten menar dock att 
användarna till viss del kan lämna feedback, då de får ett mejl efter att de har 
ringt, mejlat eller chattat med supporten. Efter ett avslutat samtal eller mejl 
får användaren möjlighet att lämna synpunkter på supportens bemötande  
(se figur 6). 
 
- Vad tycker du om vårt bemötande? 

 
 

 
                  
 
 
Om grön ”glad” gubbe anges, skickas användaren till en sida där denna får 
möjlighet att ange en kommentar i ett fritextfält innan det skickas iväg. Om 
röd ”ledsen” gubbe anges skickas användaren till en sida där denna får 
möjlighet att ange en kommentar i ett fritextfält. Där kan användaren även 
ange alternativ som förklaring till varför de upplevde bemötandet som 
negativt. 
- Det tog för lång tid att lösa ärendet. 
- Agentens kunskap är otillfredsställande. 
- Agentens attityd är otillfredsställande. 
- Programmet levde inte upp till mina förväntningar 

 
Det finns möjlighet att lämna liknade feedback i samband med chatt med 
supporten. Under tiden som chatten pågår kan användaren ange ”tumme 
upp/tumme ner” för att ange om de anser att bemötandet är bra eller dåligt. 
När användaren väljer ett av alternativen skickas ett meddelande till 
användaren som säger: ”Tack för ditt betyg! Du kan även lämna en 
kommentar” 
 

Figur 6. Användare får möjlighet att lämna synpunkter på supportens bemötande 
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Efter chatten ser användaren en ny dialogruta som tackar för chatten och 
berättar hur användaren kan se chatthistorik. Här finns också möjlighet att 
besvara några frågor: 
- Fick du svar på din fråga (ja/nej) 
- Var detta första gången du kontaktade oss gällande denna fråga? 

(ja/nej) 
- Möjlighet att göra en bedömning och kommentar. 

 
I den kontexten är det en del personer som lämnar kommentarer, menar 
Respondenten.  
 
4.3 Expertutlåtande 1 
En universitetslektor med expertis inom co-design intervjuades via Skype för 
att diskutera upplägg och planerade aktiviteter för den workshop som skulle 
genomföras med fokusgrupp 2. Idéer och planerade aktiviteter presenterades 
samt den presentation som skulle användas under workshopen.  
Den innehöll bland annat syfte, antal deltagare, gruppindelning, agenda samt 
de aktiviteter som deltagarna skulle få utföra. Syftet med intervjun var att få 
bekräftelse på val av –och genomförande av planerade aktiviteter höll sig 
inom ramen för co-design. 
 
Exempel på frågor som diskuterades var:  
- Uppvärmningsaktivitet 
- Kortsorteringsövning 
- Deltagarnas förkunskaper 
- Planering av utvärdering av prototyp 

 
4.3.1 Resultat expertutlåtande 1 
Lektorn tyckte att planeringen såg bra ut och att syftet med workshopen 
presenterades tydligt. Någon uppvärmningsaktivitet rekommenderades ej, 
fokus skulle ligga på att brainstorming. Att använda kortsortering som 
aktivitet och presentera alternativ på hur andra företag har valt att utforma 
sina gränssnitt för att lämna feedback, ansågs som ett bra val då det skulle ge 
deltagarna en gemensam bild av vad ett gränssnitt är och vad som förväntas 
av dem (se bilaga 4, för hela intervjun). 
 
4.4 Fokusgrupp 1, medarbetare 
Workshopen genomfördes under 90 minuter i en konferenslokal på Företaget 
där åtta medarbetare från olika avdelningar deltog, (se figur 7). Medarbetarna 
valdes ut i samråd med Chief Customer Officer för att få med representanter 
från de olika avdelningarna som hanterar feedback från användare. 
Deltagarna bjöds in via mejl där syfte med aktiviteten beskrevs samt hur 
vidare arbete med studien skulle fortgå efter deras medverkan.  
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Deltagarna i fokusgruppen var: 
- 1 UX-designer 
- 1 UX-writer 
- 1 Hjälpcentermedarbetare 
- 2 Supportansvariga 
- 2 Produktägare  
- 1 Business owner 

 
 
                     Figur 7. Grupparbete workshop medarbetare.
  

4.4.1 Genomförande workshop 1 
Workshopen inleddes med en presentation av studenten och examensarbetet. 
Deltagarna fick information om workshopens syfte, om co-design och hur 
användare senare skulle involveras i studien (se bilaga 5 för workshopens 
upplägg). De fick också skriva under ett informerat samtycke för 
godkännande av att insamlade data får användas i studien (se bilaga 2).  
Metoden som användes under workshopen heter Affinity diagram, en metod 
som kan underlätta samarbete mellan deltagare och analysera idéer (se 
avsnitt 3.3.4 Affinity diagram).  
 
Deltagarna delades in i fyra grupper med två personer i varje grupp. Den 
första uppgiften gick ut på att de skulle definiera problem med befintligt 
arbetssätt genom att skriva ett exempel på varje post-it lapp. Sedan 
presenteras detta för resterande deltagare genom att sätta upp lapparna på ett 
fönster. Lapparna placerades i rader och kolumner sorterat efter dess 
innehåll, (se figur 8).  
 

 
Figur 8. Gruppernas resultat av uppgift 1. 

Uppgift 2 gick ut på att skriva exempel på saker som fungerar bra med 
nuvarande arbetssätt.  
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I uppgift 3 skulle grupperna föreslå lösningar för de problem som 
identifierats under uppgift 1. När de tre första uppgifterna var klara hade 
rummets fönster blivit klädda med post-it lappar bestående av gruppernas 
definitioner av problem och lösningar.  
 
Sista uppgiften gick ut på att diskutera och formulera vilka önskemål 
medarbetarna hade gällande utformningen och funktionaliteten för 
gränssnittet. Även dessa klistras upp i rader och kolumner på fönster för att 
visualisera och redovisa gruppernas resultat. Grupperna diskuterade mycket 
under workshopen och genererade flertalet post-it lappar med förslag och 
idéer (se avsnitt 4.3.2 Resultat workshop). Tanken var att grupperna sedan 
skulle prioritera dessa önskemål för att ta reda på vad de ansåg viktigast 
gällande gränssnittet, men det fanns inte tillräckligt med tid. Data 
sammanställdes och analyserades dock. Workshopen avslutades med att 
samtliga deltagare fick svara på en digital enkät innehållandes Likertskala. 
Detta presenteras i tabell 4, i avsnitt 4.4.4 Utvärdering workshop 1. 
 
4.4.2 Resultat workshop 1 
Under workshopen deltog åtta av Företagets medarbetare, samtliga 
innehavandes roller som har direkt kontakt med användare och på så sätt 
mottar feedback eller har en arbetsroll där användarnas feedback har 
betydelse. Nedan presenteras en sammanställning av den Affinity diagram-
övning som utfördes under workshopen (se bilaga 6, Resultat Affinity 
diagram). 

4.4.2.1 Uppgift 1  
Identifiera problem med nuvarande arbetssätt, resulterade i 20 post-it lappar. 
Samtliga grupper var överens om att användare inte vet var de ska lämna 
feedback. 
 

“Kunden vet inte var de ska lämna sin feedback” 
“Kunder osäkra på hur önskemål ska rapporteras” 

 
Problem gällande kommunikation mellan avdelningar och hantering av 
feedback framkom också. 
 

“Kommunikation - från kund till rätt person” 
“För många steg mellan eftermarknad till produktion” 

 
Grupperna diskuterade även hur feedback skulle mottas, hur den skulle 
sammanställas, vem som skulle ansvara för backlogg och hur det skulle 
prioriteras. 
 
            ” Vem ska ta hand om backloggen?” 
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4.4.2.2 Uppgift 2 
Identifiera bra saker med nuvarande arbetssätt, resulterade i 12 post-it lappar. 
Det som diskuterades mest gällde samarbetet på eftermarknadsavdelningen 
samt att användare gärna vill lämna feedback. 
 

“Vi har bättre kommunikation med kompetensgrupper”. 
“Vi genomför förändringar av feedback”. 
“Det är positivt att kunder vill ge feedback”. 

4.4.2.3 Uppgift 3 
Att hitta lösningar på problemen som identifierats i uppgift 1, resulterade i 14 
post-it lappar. Grupperna diskuterade och var överens om att det hade varit 
bättre för användarna om de kunde lämna feedback direkt i programmen, 
samt att det skulle gå ut ett autosvar till användaren efter de lämnat feedback. 
 

“Enkelt sätt att lämna feedback i programmet” 
“Kunden ska enkelt kunna lämna feedback i programmet eller chatt” 

4.4.2.4 Uppgift 4 
Uppgiften att definiera önskemål gällande gränssnittet resulterade i 11 post-it 
lappar. Även i denna övningen framkom förslag om att användarna skulle 
kunna lämna feedback i den kontext de befinner sig. 
 

“Sker inne i programmet” 
“Enkelt att lämna där de är i Fortnox, tex chatt eller hjälpcenter” 

 
Det var även viktigt att feedback skulle kunna filtreras eller kategoriseras så 
att det skulle bli enklare att ta hand om informationen. Men även att det 
framgår vilken typ av feedback användaren lämnar och varför de lämnar den. 
 

“Något filter måste finnas”. 
“Inloggad när man lämnar feedback, då kan man se mer data om 
kunden och var de befinner sig när de har problem” 
“Det ska vara enkelt att lämna feedback där man befinner sig” 
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4.4.3 Sammanfattning  
Det mönster som framkom från workshopen har specificerats som 
fokuspunkter för att användas vid framtagning av prototyp.  
 
Fokuspunkter: 

• Att användare ska kunna lämna feedback i den kontext de befinner 
sig i programmen. 

• Att det ska finnas någon form av filtrering i gränssnittet så att 
Företaget kan kategorisera den feedback som lämnas till dem. 

• Att det ska vara enkelt att lämna feedback. 
• Att det användarna ska få ett svar och tack för att det har lämnat 

feedback.  
 
4.4.4 Utvärdering workshop 1 
En utvärdering av workshopen skickades ut till deltagarna via Google Form 
direkt efter avslutad aktivitet. Sex deltagare svarade på enkäten. Fem av 
deltagarna ”Instämmer helt” om att deras yrkesroll bidrog med värdefulla 
insikter i frågan om hantering av kundfeedback. En deltagare svarade 
”Varken eller”, (se tabell 3). Övriga frågor och svar presenteras i tabell 4. 
 

 
Tabell 3. Enkätsvar om deltagarnas yrkesroll 

 

 

. 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer delvis 
inte

Instämmer inte 
alls

Jag anser att min yrkesroll bidrog med 
värdefulla insikter i frågan om hantering av 

kundfeedback.
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Övriga frågor som ställdes i enkäten: 
Påståenden Instämmer Instämmer delvis 
- Jag anser att min yrkesroll bidrog med värdefulla 
insikter i frågan om hantering av kundfeedback. 5 deltagare 1 deltagare 
- Jag fick framföra mina åsikter/idéer under 
workshopen. 6 deltagare  
- Jag anser att det finns ett behov av att diskutera 
hantering av kunders feedback. 6 deltagare  
- Aktiviteten definierade befintliga problem gällande 
hantering av kunders feedback. 6 deltagare  
- Aktiviteten definierade vad som idag fungerar bra 
gällande intern hantering av kunders feedback.  5 deltagare 1 deltagare 
- Gruppen definierade gemensamma önskemål för 
utformningen av gränssnittet. 6 deltagare  

Tabell 4. Frågor och svar som ställdes till medarbetare efter workshop. 

4.5 Fokusgrupp 2, användare 
För att involvera användare i designprocessen tillsattes en fokusgrupp för att 
diskutera och formulera önskemål om gränssnittets utformning, (se avsnitt 
3.3.2 Fokusgrupp 2) den bestod av Företagets användare. Elva personer 
deltog, varav 6 kvinnor och 5 män, med olika bakgrund, arbetsroller och 
kunskap om de olika program som tillhandahålls av Företaget.  
 
För att delta i studien krävdes inga förkunskaper av vare sig programvaror 
eller ekonomi och av den anledningen samlades det inte in någon data 
gällande deltagarnas internetvanor, kompetenser, ålder eller hur länge de 
varit kund till Företaget. Prototypen var tänkt att kunna användas av alla 
användare oavsett tidigare erfarenheter. För att skapa fokusgruppen 
skickades ett mejl ut till ca 200 av Företagets användare, boende inom Växjö 
kommun. Det var en förfrågan om deltagande i en workshop för att diskutera 
idéer för ett framtida projekt, (se bilaga 8 för inbjudan). Mottagarna fick i det 
skedet inte mer information om vad som skulle diskuteras under 
workshopen. Urvalet av målgruppen för mejlutskicket var att personerna var 
tvungna att vara kunder till Företagets samt boende i Växjö kommun. 
Workshopen ägde rum i Företagets lokaler under lunchtid för att deltagarna 
inte skulle behöva ta någon längre ledighet från sitt arbete.  
 
4.5.1 Genomförande workshop 2 
Två personer deltog som observatörer under workshopen:  

- Observatör 1 (student) 
- Observatör 2 (UX-designer på Företaget) 

 
Observatör 1 ansvarade för genomförande av workshopen och dess upplägg. 
Hur grupperna skulle observeras var överenskommet mellan de båda 
observatörerna innan workshopen startade.  
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Deltagarna delades in i tre grupper där den ena observatören ansvarade för 
grupperna ett och tre och den andra observatör ansvarade för grupp två. 
Workshopen inleddes med en introduktion om workshopens upplägg och 
syfte, (se bilaga 9 för presentation). Deltagarna fick skriva under ett 
dokument om informerat samtycke där de godkänner att insamlade data får 
användas i studien, (se bilaga 2). Deltagarna delades sedan in i grupper innan 
de fick sin första uppgift. Den bestod i att diskutera scenarier om olika typer 
av önskemål eller feedback som användare kan tänkas vilja delge Företaget. 
De ombads att utgå från egna erfarenheter för att enklare komma igång med 
uppgiften. Övningen valdes för att ge deltagarna möjlighet att själva fundera 
på olika typer av scenarier som kan uppstå som resulterar i att vilja lämna 
feedback till Företaget. Idéerna skrevs ner på de A3-ark som varje grupp 
blivit tilldelade innan workshopen, (se figur 9).  
 

 
Figur 9. Fokusgrupp 2 diskuterar scenarier. 

De båda observatörerna antecknade och observerade grupperna under tiden 
som de diskuterade. Observatör 1 var ansvarig för aktiviteten och bestämde 
hur lång tid grupperna skulle få till förfogande för varje uppgift och när det 
var dags att presentera resultaten.  
 
Uppgift två bestod i att ta fram förslag på vad gränssnittet ska innehålla. För 
att hjälpa deltagarna med detta användes metoden kortsortering som hjälper 
till att ta reda på vad användare tänker om en produkt, (se avsnitt 3.3.3 
Kortsortering). Korten innehöll olika påståenden för att hjälpa deltagarna att 
tänka ut fler scenarier kring interaktionerna i gränssnittet. Scenarier användes 
för att inte lägga för stort ansvar på deltagarna då det saknas 
bakgrundsinformation om deras erfarenheter kring liknande övningar. (se 
bilaga 9 Scenarier). Grupperna tilldelades kort med påståenden samt blanka 
kort för att de skulle kunna skriva egna påståenden om de tyckte att det 
saknades något eller om de ville omformulera något. De fick även välja att 
lägga undan kort som de inte ville använda. Som arbetsmaterial delades även 
papper och pennor ut om de skulle vilja illustrera, exempel genom att rita för 
att beskriva hur de tänkte (se figur 10). 



 

 25 

  

 
Figur 10. Prioritering och motivering av kort, grupp 1. 

Tredje och sista uppgiften gick ut på att grupperna skulle prioritera de tre 
viktigaste korten som de hade sorterat ut. I uppgiften ingick även att de 
skulle motivera sina prioriteringar. När det var klart fick grupperna 
presentera hur de hade tänkt och varför, för övriga grupper. Detta skedde 
genom att de gick runt till varje grupp runt konferensbordet istället för att 
behöva ställa sig upp och redovisa. Workshopen avslutades med information 
om hur arbetet med framtagning av prototyp skulle fortsätta och hur denna 
skulle komma att utvärderas. Deltagarna fick även fylla i en enkät i form av 
en Likertskala, för att utvärdera workshopen, (se avsnitt 4.5.5 Utvärdering 
workshop 2). 
 
4.5.2 Resultat workshop 2 
Här presenteras resultaten från workshopen med användare. Först presenteras 
gruppernas diskussioner kring scenarier, därefter följer en redovisning av de 
uppgifter som grupperna utförde.  

4.5.3 Diskussioner kring scenarier 
Gruppernas diskussioner om olika scenarier kring att lämna feedback 
handlade om att: 
- De vill kunna lämna feedback i den kontext de befinner sig. 
- Feedback hänger ihop med att kontakta support för att be om hjälp. 
- Det ska vara enkelt och gå snabbt att lämna feedback. 

4.5.3.1 Grupp ett: 
De diskuterade hur man kan får hjälp i Företagets program, de pratade om 
supporten, hur man kan be om hjälp och när man ber om hjälp. De 
diskuterade hur man kan lämna feedback i programmen. 
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4.5.3.2 Grupp två: 
De tyckte att möjligheten att ge feedback ska ligga där och då i kontext. De 
går aldrig in på hemsidan efter de varit inloggade i programmet. De föreslog 
att det ska ligga under hjälpen som finns idag.  
 
 “Att lämna feedback hänger ihop med supporten” 
 “Jag kan inte minnas att jag aktivt sökt upp företags 
 feedbacksida” 
 
En annan deltagare håller med och tillägger:  
 
 “Då ska man vara riktigt, riktigt missnöjd.” 

4.5.3.3 Grupp tre: 
De pratade om att det är användarna som tar sig tid att lämna feedback, då 
ska det gå snabbt och inte krävas så mycket av dem.  
 
 “Kanske ska man få en belöning om man lämnar feedback”  
 “Folk kommer inte att lämna feedback om det inte är enkelt” 
 
4.5.4 Resultat av uppgifter 
Resultatet från gruppernas prioriteringar från kortsorteringsuppgifterna 
presenteras i tabell 5. Övriga resultat, (se bilaga 10). 
 
Prioriteringar Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 

Prio 1 Ha en lista med olika 
alternativ, får inte bli 
för lång. Snabbt, 
smidigt, enkelt - 
annars ingen 
feedback. 

I kontext när man är 
inne och jobbar ska 
man kunna lämna 
feedback. 

Grafik istället för 
rullgardinsmenyer - 
visuellt lätt och 
översiktligt. 

Prio 2 Fritext, Nu har jag valt 
att ge feedback och då 
vill jag kunna utveckla 
det. Också kunna 
bifoga bilaga för att 
utveckla ytterligare. 

I slutet av samtal eller 
chatt. 

Nå hjälp och ge 
feedback direkt i 
programmet. 

Prio 3 Välja om man vill bli 
kontaktad eller få 
bekräftelsemejl som 
uppföljning. För att bli 
nöjd vill jag få 
uppföljning av något 
slag. 

Smidigt och lätt att 
komma till support. 

Gillar att kunna bli 
kontaktad med vill 
också kunna ha 
möjlighet att kontakta 
själv. Fritextfält en 
självklarhet. 

Tabell 5. Resultat kortsorteringsövning med användare. 



 

 27 

4.5.5 Utvärdering workshop 2 
Deltagarna fick genomföra en utvärdering efter workshopen, där 10 personer 
valde att svara. Det var ingen av deltagarna som använde svarsalternativen 
”Instämmer inte alls”.  Sex deltagare ”Instämde helt” med att de var glada 
över att ha deltagit i workshopen, tre personer ”Instämde delvis” och en 
person svarade ”Instämmer delvis inte” (se tabell 6). 
 

 
Tabell 6. Deltagarnas svar på påstående ett i enkäten. 

 
Majoriteten av deltagarna ”Instämde delvis” till att workshopen resulterade i 
bra idéer, (se tabell 7). 
 

 
Tabell 7. Deltagarnas svar gällande påstående åtta i enkäten. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer delvis 
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Instämmer inte 
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Jag är glad att jag beslutade mig för att delta i 
workshopen.
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Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer delvis 
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Jag anser att workshopen resulterade i bra idéer 
för hur användare kan lämna feedback till 

Företaget
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Totalt resultat från enkäten visas i tabell 8. 
Påståenden Instämmer Instämmer 

delvis 
Varken 

eller 
Instämmer 
delvis inte 

- Jag är glad att jag beslutade mig 
för att delta i workshopen. 

60 %             
(6 personer) 

30 %             
(3 personer) 

 10 %             
(1 personer) 

- Jag förstod syftet med 
workshopen. 

60 %            
(6 personer) 

40 %             
(4 personer) 

  

- Det var enkelt att förstå 
uppgifterna som skulle utföras 
under workshopen. 

30 %            
(3 personer) 

60 %                
(6 personer) 

10 %            
(1 personer) 

 

- Jag upplever att jag kunde bidra 
med idéer till workshopen. 

30 %             
(3 personer) 

70 %             
(7 personer) 

  

· Jag fick framföra mina 
åsikter/idéer under workshopen 

100 %         
(10 

personer) 

   

- Antalet deltagare i min grupp 
var bra. 

100 %         
(10 

personer) 

   

- Att arbeta i grupp är något jag 
trivs med. 

70 %             
(7 personer) 

20 %             
(2 personer) 

10 %            
(1 personer) 

 

- Jag anser att workshopen 
resulterade i bra idéer för hur 
användare kan lämna feedback 
till Fortnox. 

40 %             
(4 personer) 

60 %             
(6 personer) 

  

Tabell 8. Enkätfrågor och svar för användare. 

 
5. Genomförande   
Detta avsnitt redogör för hur studien har genomförts gällande framtagning av 
prototyper, samt hur dessa har utvärderats med hjälp av användartester. 
 
5.1 Utformning 
I början av studien, innan datainsamlingen hade påbörjats var tanken att ett 
gränssnitt för återkoppling av feedback skulle utformas för att kunna 
implementeras på Företagets webbplats. På så sätt skulle den vara tillgänglig 
för alla, oavsett om personen är användare av Företagets produkter eller ej. 
Men den data som framkom från förstudien med medarbetare och användare, 
påvisade ett resultat om att de ville kunna lämna feedback direkt i den 
kontext de befinner sig i när de använder någon av Företagets programvaror. 
Efter diskussion med handledaren på Företaget och handledare på 
universitetet och efter att ha analyserat den data som samlats in togs beslut 
om att förändra gränssnittet tilltänkta placering. Därav utformades den första 
prototypen för att kunna anpassas till implementation i Företagets befintliga 
programvara istället för deras webbplats.  
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5.1.1 Skisser 
Två designförslag skissades fram på papper för att kunna brainstorma kring 
den data som samlades in från förstudien. Skisserna utforskar två idéer om 
hur gränssnittet skulle kunna utformas för att uppfylla de prioriterade 
önskemål som definierats av deltagarna. I båda skisserna ges möjligheten till 
att lämna feedback under det hjälpavsnitt som finns i programmets övre 
högra hörn. Placeringen bestämdes utifrån det förslag som framkom från en 
av grupperna som deltog i workshop för användare. De hade diskuterat detta 
och tyckte att support och feedback hörde ihop, (se avsnitt 4.5.2 Resultat 
workshop, användare). På så vis kommer användare åt både hjälpfunktion 
och möjlighet att lämna feedback på samma ställe. Skiss 1 visar två lägen: 
startvyn för att lämna feedback samt vilka olika val som finns gällande 
kategorier, fritextbeskrivningar, bifoga fil och bli kontaktad, (se figur 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Skiss 2 visar ett stegvis flöde av hur processen skulle kunna se ut vid 
återkoppling av feedback, (se figur 12). För att lämna feedback ska 
användaren först klicka på ”Hjälp/Feedback” i det övre högra hörnet. 
Därefter klicka på en ikon i det nedre vänstra hörnet som visas när i 
gränssnittet. Obligatoriska uppgifter är att användare först skulle behöva 
välja kategori, exempelvis Fortnox program eller Support. Därefter beskriva 
om ärendet i en fritextruta för att sedan välja om de vill bli kontaktade eller 
bifoga en fil, innan de skickar ärendet. Skiss 2 innehåller även GDPR-
information längst ner i det vänstra hörnet och möjlighet till att chatta med 
supporten längst ner i det högra hörnet. 
 

Figur 11. Skiss 1, startvyn och tillvägagångssätt för att lämna feedback. 
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Figur 12. Skiss 2, stegvis användande av feedback-funktionen. 

Alla skisser och prototyper som skapades under studien diskuterades med 
Företagets UX-designers för att bolla idéer men även för att de har 
bakgrundskunskap om Företagets användare och programfunktionalitet som 
var värdefull vid idégenereringen.  
 
5.1.2 Prototypskapande 
Den tredje skissen skapades i Sketch10, (se bilaga 11) för att fortsätta testa 
designidéer. Skissens mått var 1024 x1024 px och var en variant av 
pappersskiss 2. Den diskuterades med handledaren från Företaget och ett 
gemensamt beslut togs om att anpassa utformningen av prototypen och dess 
interaktioner till storleken på den hjälpruta som redan finns i programmen, 
istället för att skapa en prototyp som täcker hela skärmen och programmens 
vyer och funktionalitet. Figur 13 visar hur ett av Företagets programvaror se 
ut när användare klickat på ”Hjälp” i det övre högra hörnet innan prototyper 
implementerades. 
 

                                                
10 https://www.sketch.com/ 
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Figur 13. Hjälpruta som finns i programvaran, visas när användare klickat på hjälp. 

 
5.1.3 Prototyp 1 
Den första prototypen skissades fram för att kunna implementeras i 
Företagets hjälpavsnitt som finns tillgängligt i alla program, oavsett vart 
användare befinner sig. I Sketch skapades templates med måtten  
1440 x1024 px anpassat för desktop HD, för att skapa en prototyp som 
visualiserar programvaran så att den liknar den riktiga produkten. Måtten för 
den delen av gränssnittet där användaren skulle kunna interagera för att 
lämna feedback skapades med måtten med 537 x 732 px, (se figur 14). 
 

 
Figur 14. Template i Sketch. 

 
I den första prototypen gavs två möjligheter att lämna feedback: via menyn 
och i hjälpavsnittet. Det var för att utforska var användarna letar för att lämna 
feedback. I menyn placerades en textlänk ”Lämna Feedback” till prototypen 
(se figur 15) och i hjälpavsnittet placerades en ikon med tillhörande text 
”Hjälp oss bli bättre” i det nedre högra hörnet av hjälprutan (se figur 16).  
Båda länkarna ledde sedan till prototypen som hade samma utformning 
oavsett var användaren klickat. 
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               Figur 15. Lämna feedback via menyn              Figur 16. Lämna feedback via hjälp. 

När användaren klickade på någon av länkarna visades kategorialternativ där 
användaren skulle ange vilken typ av feedback denna ville lämna. Där fanns 
också en fritextruta där för att kunna beskriva sitt ärende samt möjlighet att 
välja att bli kontaktade och bifoga fil. Då prototypen var tänkt att 
implementeras i hjälpavsnittet, valdes samma blå färg som bakgrund. 
Typsnitt, ikoner, knappar och övriga komponenter hämtades från Företagets 
design-bibliotek i Sketch. Prototyp 1 utvärderades av användare via 
användartester och observationer, (se avsnitt 6.1 Resultat användartest 1). 
Figurerna 17–19 visar hur den första prototypen såg ut.  
 
5.1.3.1 Sammanfattning av interaktioner för prototyp 1 
Prototypen innehåller följande: 

• Val av kategori för att specificera typ av feedback (obligatorisk). 
• Fritextfält för att beskriva sitt ärende (obligatorisk). 
• Be om att bli kontaktad via mejl eller telefon (valfritt). 
• Möjlighet att bifoga fil som förklaring (valfritt). 
• Information om telefontider och telefonnummer till supporten. 
• Ikon för chatt med supporten. 
• Tackruta med bekräftelse på att information har skickats samt 

information om ärendenummer. 
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5.1.4 Prototyp 2  
Den andra prototypen utformades efter att de första användartesten hade 
genomförts och analyserats. De förändringar som gjordes till den andra 
prototypen berörde främst placering av “feedback-knappen”. Den placerades 
direkt i programmet istället för i Hjälpavsnittet då det framkom som ett 
önskemål under användartesten, (se figur 20).  Resterande förändringar 
mellan prototyp 1 och 2 presenteras i avsnitt 6.2). 
      

Figur 17. Prototypen för att lämna feedback.   Figur 18. Vyn för ”jag vill bli kontaktad 

Figur 19. Bekräftelsemeddelande på att feedback har skickats. 
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Figur 20. Ny placering av feedback-knapp i prototyp 2. 

 Figur 21–25 visar hur den andra prototypen utformade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Startvyn för prototyp 2. Figur 22. Kategorival Figur 23. Kontaktalternativ. 

Figur 24. Bifoga fil. Figur 25. Bekräftelse, feedback skickat. 
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5.1.4.1 Sammanfattning prototyp 2. 
Prototypen innehåller följande: 
 

• Feedback-knapp med ikon och text placerad utanför hjälpavsnittet. 
• Drop-down meny för val av kategori (obligatoriskt). 
• Fritextfält för att beskriva sitt ärende (obligatoriskt) 
• Ny text för att förklara interaktioner. 
• Tydligare feedback på utförda handlingar än i prototyp 1. 
• Möjlighet att välja kontaktalternativ (mejl eller telefon) 
• Nytt tackmeddelande. 
 

5.2 Användartester och observationer 
Två iterationer testades på användare under studien. Innan varje testsession 
utfördes pilot-tester för att säkerställa att de uppgifter som deltagarna skulle 
genomföra var förståeliga och att prototypen fungerar som planerat. Pilot-
testerna dokumenterades ej och finns därför inte som bilagor. Deltagarna i 
pilot-testerna fick utföra de uppgifter som formulerats till användartesterna 
för att testa flödet av såväl frågor som navigering i prototypen. En student 
från Linnéuniversitetet samt två medarbetare från Företagets UX-avdelning 
utförde pilot-tester på den första prototypen. Inför användartest av den andra 
prototypen utförde en medarbetare från Företaget.  
 
Observationerna har skett i användarnas naturliga miljö, i detta fallet på deras 
arbetsplats eller i hemmet. En av observationerna genomfördes via Skype, 
där deltagaren delade sin skärm så att observatören kunde följa deltagaren 
genom testet. När observationerna av den första prototypen genomfördes, 
deltog fem av de användare som ingick i fokusgrupp 2, samt en blivande 
kund till Företaget. Den blivande kunden tillfrågades att delta för att 
undersöka hur någon som inte har några förkunskaper om Företagets 
programvaror navigerade i prototypen. Till utvärderingen av den andra 
prototypen deltog totalt fem personer. En av dessa personerna är kund till 
Företaget men ingick inte i fokusgrupp 2 i förstudien. Tabell 9 visar antal 
deltagare för de båda utvärderingar om gjorts. Deltagare 1 och deltagare 2 
var delaktiga i utvärderingen av båda prototyperna och deltagare 5 och 7 
ingick inte i förstudien.  
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Prototyp 1 Prototyp 2 
Deltagare 1 Deltagare 1 
Deltagare 2 Deltagare 2 
Deltagare 3 Deltagare 6 

Deltagare 4 Deltagare 7 

Deltagare 5 Deltagare 8, (ej från fokusgrupp 2) 

Deltagare 5, (ej från fokusgrupp 2)  
Tabell 9. Antal deltagare vid utvärdering av prototyper. 

Enligt tillfrågad expert 1 för studien var det viktigt att de personer som 
involverades i förstudien för co-design skulle vara med och utvärdera 
prototyperna i så stor utsträckning som möjligt, (se avsnitt 4.3.1 Expert 1). 
Samtliga deltagare från fokusgrupp 2 tillfrågades om att delta vid 
utvärderingen, men alla hade inte möjlighet. Av den anledningen var det två 
personer som inte deltog i förstudien som fick vara med och utvärdera både 
prototyp ett och två för att få ihop minst fem deltagare till varje iteration av 
utvärdering. 
 
5.2.1 Användartest prototyp 1 
Varje användartest började med att deltagaren fick information om syftet 
med testet och att det var prototypen som skulle utvärderas och inte 
deltagaren, (se bilaga 12). Deltagaren fick sedan ett antal uppgifter att utföra. 
Personen ombads att läsa uppgifterna högt innan testet så att deltagaren 
kunde ställa frågor om det behövdes. Deltagarna ombads även att använda 
Thinking-aloud metoden, (se avsnitt 3.4.1). Testet observerades, ljud 
spelades in ljud via smartphone och anteckningar fördes samtidigt om sådant 
som var av intresse för studien och dess resultat. 
 
Följande uppgifter fick deltagarna utföra: 

1. Logga in i Fortnox (lösenord kommer finnas tillgängligt)  
2. Lämna ett önskemål till Fortnox gällande en programvara. 
3. Be om att bli kontaktad för att diskutera önskemålet. 
4. Bifoga en fil som förklaring till ditt önskemål. 
5. Ta reda på när Företagets support har telefontider. 
6. Skicka ditt önskemål till Företaget. 

 
Varje användartest följdes upp med en semistrukturerad intervju för att 
komplettera studien. Nedanstående frågor ställdes till samtliga deltagare, 
men ordningsföljden anpassades efter hur deltagaren hade utfört testet och 
vad denna hade sagt via Thinking-aloud metoden. 
 
 



 

 37 

Frågor: 
• Hur upplevde du prototypen? 
• Var det något som kändes krångligt? 
• Saknade du någon funktion? 
• Är det något du vill ändra på, varför? 

 
Allt inspelat material transkriberades samma dag efter utförda användartester 
för att kunna komplettera materialet med egna funderingar och reflektioner 
som framkommit under observationerna. 
 
5.2.2 Användartest, prototyp 2 
Tillvägagångssättet för att genomföra användartest för den andra prototypen 
var densamma som för prototyp 1 (se avsnitt 5.2.1). Även under denna 
utvärderingen fick deltagarna ett antal uppgifter som de skulle utföra  
samtidigt som de använde Thinking-aloud metoden, (se bilaga 13 för 
instruktioner). Användartesterna dokumenterades och transkriberades, ljud 
spelades in via en smartphone och anteckningar togs för att komplettera 
materialet. 
 
Följande uppgifter fick deltagarna utföra: 

1. Du börjar med att logga in i Fortnox program.  
2. Du utför bokföringsuppgifter i programmet och det mesta fungerar 

som det ska. Men du önskar att det hade funnits en funktion som 
kunde sammanställa information som du behöver som underlag till 
styrelsen. Du bestämmer dig för att lämna ett önskemål till Fortnox 
om en sådan rapport. 

3. Du har ett förslag på hur rapporten skulle kunna se ut och vill bifoga 
det till Fortnox tillsammans med din beskrivning av ditt önskemål. 
Helst av allt skulle du vilja att någon från Fortnox hör av sig till dig 
via mejl så du kan beskriva ditt önskemål mer.  

4. Hur går du tillväga för att utföra uppgifterna?  
 
Frågor som ställdes vid varje avslutat användartest. 

• Vad tycker du om feedback-knappens placering? 
• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox? 
• Vad tycker du om de olika momenten som ska genomföras i 

prototypen för att lämna feedback.  
• Är det något du saknar från det vi diskuterade på workshopen? 
• Skulle du använda funktionen ”Feedback” om du har önskemål till 

Fortnox? 
• Om inte, vad skulle du ändra på för att använda funktionen? 
• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på 

kring prototypen. 
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5.3 Expertutlåtande 2 
En intervju genomfördes med en docent vid Linnéuniversitetet som har 
Human Computer Interaction (HCI) som expertisområde. Intervjun 
genomfördes via Skype där docenten fick testa den andra prototypen och 
kommentera dess utformning. Anledningen till att docenten utvärderade den 
andra prototypen och inte den första var för att det var svårt att hitta en tid för 
möte som passade in mellan användartester och iterationer. Som förberedelse 
fick docenten ett mejl innan mötet med information om hur studiens 
datainsamling hade gått till, vad användarna önskade kunna utföra genom 
prototypen samt vilka frågor som uppkommit vid analysen av resultatet från 
användartesterna. Den huvudsakliga frågan som diskuterades var placeringen 
av feedback-knappen. 
 
6. Resultat  
I detta avsnittet presenteras de resultat som framkommit från studiens 
datainsamling. Först presenteras de uppgifter som deltagarna utförde i 
användartesterna, därefter resultat av designprinciper och expertutlåtande. 
 
6.1 Användartest, prototyp 1 
Sex deltagare deltog i användartester av den första prototypen, fem av 
deltagarna ingick i förstudien och en person var blivande kund till Företaget. 
Fyra tester utfördes på deltagarens arbetsplats. En deltagare valde att utföra 
testet i sin hemmamiljö och en via Skype. 
 
6.1.1 Uppgift 1  
Den första uppgiften i användartestet gick ut på att deltagaren skulle logga in 
i Företagets program (se figur 26). Alla deltagare genomförde uppgiften utan 
problem. 
 

 
Figur 26. Uppgift 1, logga in i programmet. 
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6.1.2 Uppgift 2 
Andra uppgiften gick ut på att lämna ett önskemål till Företaget gällande en 
programvara. Två av deltagarna letade längst ner i högra hörnet då de var 
vana vid att få pop-up rutor där. En deltagare funderade på att leta i menyn 
eller i Hjälp för se var han kunde lämna önskemål. Han tittade först i menyn, 
såg texten ”Lämna feedback” men valde ändå att gå till Hjälp för att leta efter 
ett sätt att lämna feedback. I hjälpavsnittet hittade han en ikon med 
tillhörande text “Hjälp oss att bli bättre” och klickade på den. Resterande tre 
deltagare gick direkt till Hjälp för att söka efter möjligheten att lämna ett 
önskemål, de ville använda sökfunktionen för att söka efter möjlighet att 
lämna feedback. Sökrutan var dock inte aktiv i prototypen, vilket resulterade 
i att de fick söka vidare i gränssnittet. Samtliga deltagare hittade “Hjälp oss 
att bli bättre” och kunde fortsätta med sina uppgifter. 
 
En del av uppgiften var att välja en kategori för att specificera vilken typ av 
feedback de ville lämna. De kunde välja emellan ”Fortnox program”, 
”Support”, ”Webbsida” och ”Annat”.  Fem av sex deltagare	valde att klicka i 
”Fortnox program” dock med en viss osäkerhet. Valet av kategori var inte 
självklar och några deltagare nämnde även detta i uppföljningsintervjun. 
Majoriteten av deltagarna förstod hur de skulle använda fritextrutan för att 
lämna en beskrivning om sitt önskemål, även om prototypen inte tillät 
deltagarna att skriva i rutan, de fick låtsas skriva ett meddelande. En 
deltagare hade svårt att förstå varför han skulle skriva ett meddelande om han 
ändå kunde bifoga en fil. Han förstod inte heller varför det inte gick att 
skriva i rutan.  
 
6.1.3 Uppgift 3 
Samtliga deltagare utförde uppgiften ”Be om att bli kontaktad för att 
diskutera önskemålet” utan problem. En deltagare kommenterade att hon 
ville kunna göra ett val mellan att bli kontaktad via mejl eller telefon. Hon 
hade inte fortsatt processen om hon hade blivit tvungen att lämna sitt 
telefonnummer. 
 

“Jag kommer inte vilja bli kontaktad på telefon, jag vill bli kontaktad 
på mejl, kan jag välja det, så jag slipper att någon ringer mig?” 

 
6.1.4 Uppgift 4  
Nästa uppgift gick ut på att deltagarna skulle ”Bifoga en fil som förklaring 
till sitt önskemål”. Alla deltagare löste uppgiften utan problem. Denna delen 
av testet gick snabbt och uppskattades av samtliga deltagare. 
 

“Jag tycker att det var enkelt att se och utföra uppgiften Bifoga fil” 
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6.1.5 Uppgift 5 och 6  
Uppgift fem bestod i att ”Ta reda på när Företagets support har telefontid”. 
Där såg tre av sex deltagare informationen med telefontider direkt men hade 
synpunkter på att texten var för liten. Resterande glömde bort uppgiften och 
fick gå tillbaka och gå igenom prototypen igen för att hitta informationen. 
Samtliga deltagare kunde slutföra uppgiften med att uppge supportens 
telefontider och kunde därefter avsluta testet och uppgift sex genom att 
klicka på den gröna knappen för att skicka in sina önskemål till Företaget 
utan problem. 
 
6.1.6 Sammanfattning resultat, prototyp 1 
Samtliga deltagare kunde logga in utan problem. Det fanns två 
valmöjligheter för att lämna önskemål i den första prototypen, samtliga 
deltagare valde det alternativet som fanns i Hjälprutan. Det som framkom 
som behövdes utvärderas i en ny iteration var placering av feedback-
knappen. Prototypen innehöll inte heller tillräcklig återkoppling till 
deltagarna efter utförd handling, exempelvis en bekräftelse om att den fil de 
valt att bifoga kom med när de skickade in önskemålet. Det saknades ikon 
eller text för detta (se bilaga 14, Resultat prototyp 1). 
 
Att mäta tid på utförandet av uppgifterna i användartesten var inte uppsatt 
som något mål i studien. Testen tog olika lång tid, beroende på hur mycket 
och utförligt deltagarna berättade om vad de tänkte om hur de utförde 
uppgifterna. Det har dock gjorts en sammanställning av tider för 
genomförande av samtliga test utförts, (se tabell 10). Att kontrollera tiden för 
testen syftade till att få en uppfattning om hur lång tid det skulle kunna ta att 
skicka in ett önskemål till Företaget. 
 

Prototyp 1 Min: sek 

Deltagare 1 5:13 

Deltagare 2 4:06 

Deltagare 3 3:43 

Deltagare 4 7:20 
Deltagare 5 7:00 

Deltagare 5 5:44 
Tabell 10. Tid för utförande av användartest 1. 
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6.2 Användartest, prototyp 2 
Sammanlagt utförde fem personer användartester av den andra prototypen, 
varav fyra av dem ingick i förstudien. Den femte deltagaren var en användare 
som blivit tillfrågad att delta i förstudien, men som då inte hade möjlighet. 
Hon tillfrågades att delta i denna delen av processen och ville gärna 
medverka. Två av deltagarna deltog för andra gången då de även varit med 
vid utvärdering av prototyp 1. Fyra tester utfördes på deltagarens arbetsplats 
och en deltagare valde att utföra testet i sin hemmamiljö. Uppgifterna till det 
andra användartestet utformades inte i punktform som i första iterationen. 
Denna gången fick deltagarna en mer beskrivande text om vad de skulle 
utföra och varför. Syftet var att testa om deltagarna verkade påverkas av hur 
frågorna ställdes.  
 
I iterationen mellan prototyp 1 och 2 utfördes några förändringar, dessa 
beskrivs nedan. Figur 27 och 28 visar skillnaderna mellan prototypernas 
startsidor. 
 
Ändringar: 
- Storleken på prototyp 2 ändrades. 
- Placering av prototypen flyttades från Hjälpavsnittet till att placeras 

direkt i programmet. Utformning för knapp skapades. 
- Inledande text ändrades. 
- Drop down-meny för att välja kategori för ärende infördes istället för 

radioknappar. 
- Placering och utformning av ”Kontakta mig” och ”Bifoga fil” 

förändrades. 
- Skicka-knappen inaktiverades i prototypens startläge.  
- Utformning av ”Kontakta mig” ändrades samt att användaren i 

prototyp 2 behövde välja mellan at bli kontaktad via mejl eller 
telefon. 

- Bekräftelsen på att ärendet skickats till Företaget förändrades i 
textutförande och design. 
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Figur 27. Prototyp 1.            Figur 28. Prototyp 2. 

 
6.2.1 Uppgift 1 
Tillvägagångssättet för att logga in hade inte ändrats från första prototypen. 
Fyra av fem deltagare kunde logga in utan problem, en person tvekade och 
blev osäker när användarnamn och lösenord var förifyllda i prototypen, men 
lyckades ändå logga in. 
 
6.2.2 Uppgift 2 och 3 
Uppgiften om att ”Lämna ett önskemål om en rapport” gick delvis ut på att 
undersöka om deltagarna hittade placeringen av feedback-knappen som 
denna gången hade placerats direkt i programmet, på skärmens högra sida. 
De två deltagare som deltog i användartest av den första prototypen gick 
direkt till Hjälp i högra hörnet för att leta, då knappen var placerad där första 
gången. Deltagaren som inte var med i förstudien (fokusgrupp 2) valde också 
att leta i Hjälp, då hon var van vid att söka efter information där när hon 
använder Företagets program. De två andra deltagarna såg feedback-knappen 
direkt när de hade loggat in och kunde snabbt genomföra resterande 
uppgifter. Gällande val av kategori för att specificera typ av feedback, där 
valde fyra av fem deltagare ”Fortnox program”. Att välja kategori 
genomfördes snabbt av samtliga deltagare, även om en person tvekade 
genomfördes det utan större betänksamhet. Samtliga deltagare förstod hur 
fritextrutan fungerade och låtsades skriva ett meddelande i den. 
 
 
 



 

 43 

6.2.3 Uppgift 4 och 5 
De två sista uppgifterna i testet som innebar att deltagarna skulle bifoga en fil 
samt be om att bli kontaktade genomfördes utan problem oavsett tidigare 
kunskaper om prototypen.  
 
 ” Jag tycker att det var enkelt att se och utföra Bifoga fil” 
   Testdeltagare, prototyp 1 
 
6.2.4 Sammanfattning resultat, prototyp 2 
Samtliga deltagare kunde logga in utan problem. Två av deltagarna hade 
förkunskaper med sig från användartester av den första prototypen, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Majoriteten av deltagarna utförde testet under tre 
minuter. De menar även att de skulle använda funktionen om den hade 
funnits implementerad i Företagets program. Det som diskuterades mest efter 
testet var feedback-knappens placering. Hälften föredrog att ha den i 
Hjälpavsnittet och hälften ville att den skulle placeras så att den alltid var 
synlig i gränssnittet. En av följdfrågorna som ställdes efter testet var om de 
saknade något som hade diskuterats under workshopen, men det var inget 
som de kunde komma på. Ingen av deltagarna kommenterade att supportens 
telefontider saknades i prototypen (se bilaga 15 Resultat prototyp 2). 
Tid för utförande av användartester för den andra prototypen mättes också, 
under samma förutsättningar som under första iterationen. Testen tog olika 
lång tid, beroende på hur mycket och utförligt deltagarna berättade om vad 
de tänkte angående hur de utförde uppgifterna. Tabell 11 visar en 
sammanställning av tid för genomförande användartest för prototyp 2. 
 
 

Prototyp 2 Min: sek 

Deltagare 1 2:20 

Deltagare 2 6:00 

Deltagare 6 1:30 

Deltagare 7 2:00 

Deltagare 8 3:10 
Tabell 11. Tid för utförande av användartest för prototyp 2. 

6.3 Resultat designprinciper 
Vad deltagarna anser om prototypens design har inte undersökts med 
specifika frågor. Istället har information använts som deltagarna delgett via 
Thinking-aloud metoden och de intervjuer som utförts efter användartesterna 
för att försöka förstå om deltagarna har några svårigheter att interagera med 
prototypen.  
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Prototyperna har utformats för att försöka bemöta de designprinciper som 
Norman (2013) har tagit fram genom Seven-stages model och som Nielsen 
(1994) rekommenderar genom sina 10 Usability Heuristics for User Interface 
Design (se avsnitt 3.6). Deltagarna har exempelvis inte påvisat några 
svårigheter att förstå hur de ska välja olika kategorier i drop down menyn. 
Samtliga deltagare har förstått att de behöver välja mellan att bli kontaktade 
via mejl eller telefon. Det är inte någon som påpekat att de skulle vilja välja 
båda alternativen. Deltagare har även påpekat att det är positivt att de får 
bekräftelse genom en ikon och text när de har valt att bifoga en fil. 
 
Designprinciperna Discoverbility (Norman 2013) och Visibility (Nielsen 
1994) ger användare information via olika element i gränssnittet om vilka 
utföranden som går att utföra och när. Exempelvis visualiseras möjligheten 
att göra ett val mellan mejl och telefon för att bli kontaktad (se figur 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 29. Användaren kan välja att bli kontaktad via mejl eller telefon. 
 
Gränssnittet ger kontinuerlig feedback till deltagaren när den har utfört en 
handling. I prototypen visas detta exempelvis när användare klickat i 
”Kontakta mig” den visas då som vald genom att vara ibockad (se figur 30). 
 
 

         
 

Figur 30. Feedbackåterkoppling genom att visa användare om de gjort ett val av att bli kontaktad. 
   
Match between systems and the real world (Nielsen 1994) handlar om att 
användare ska känna igen ord, koncept och fraser med det som de upplever i 
deras omvärld. I gränssnittet används ett gem som ikon för att tala om för 
användaren att det är möjligt att bifoga fil (se figur 31). Samma ikon används 
i Gmail (2019) när fil ska bifogas. 
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Figur 31. Ikon för att tala om för användare att de kan bifoga fil. 

 
Gränssnittet innehåller knappar och menyer som visar deltagarna var de kan 
klicka för att utföra olika handlingar, Affordance och Signifiers (Norman 
2013). Exempelvis knappar för att skicka (se figur 32). För att tala om för 
användaren vad som hänt efter olika interaktioner återges feedback. I 
prototypen visas detta genom att visa en bildikon när deltagarna har valt att 
bifoga en fil (se figur 33). 
 

                     
 Figur 32. Knapp för att skicka    Figur 33. Feedback för bifogad fil. 
    
Gränssnittet hjälper deltagarna genom att presentera utförbara handlingar 
exempelvis genom att inaktivera skickaknappen tills det att deltagaren har 
utfört de uppgifter som är obligatoriska (se figur 34). 
  

 
Figur 34. Knappen ”Skicka” bli aktiv när de obligatoriska uppgifterna fyllts i. 

 
Gränssnittet har mappats upp för att hjälpa deltagarna att utföra processen att 
lämna feedback. Val av kategorier finns samlade i en drop down meny som 
är obligatoriskt. Tillval som att be om att bli kontaktad och bifoga fil finns 
som ett sista steg under rutan för fritextfältet, innan meddelande kan skickas 
iväg till Företaget. Tillval öppnar upp nya vyer för användaren (se figur 35). 
Om användare ångrar en utförd handling ska utväg erbjudas. Gränssnittet 
erbjuder en knapp för att avbryta om användaren ångrar sig gällande att 
bifoga fil (se figur 36). 
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Figur 35. (vänster). Tillval öppnas upp som en ny vy för användaren. 
Figur 36. (höger). User control, där användaren kan välja att avbryta att bifoga fil. 

 

Resultatet av hur väl prototypen lever upp till Normans (2013) designpriciper 
och Nielsen´s 10 Heuristics (Nielsen 1994) har inte testats, utan har endast 
utvärderats mot hur användarna har kommunicerat sina åsikter under 
observation av användartesterna. 

6.4 Resultat expertutlåtande 2 
Här presenteras det resultat som framkom från Skypemötet med docenten 
från Linnéuniversitetet som deltog för att utvärdera den andra prototypen (se 
avsnitt 5.3 Expertutlåtande 2). Den huvudsakliga diskussionen kretsade kring 
placeringen av feedback-knappen. Docenten kommenterade även 
interaktionerna i prototypen (se bilaga 16, Expertutlåtande 2). Docenten 
menade att genomförandet av processen för att lämna feedback kändes 
logiska och att val av färger för prototypen var bra. Däremot var gränssnittet 
inte konsekvent i sina interaktioner, vilket han rekommenderade att se över, 
det gällde framförallt navigeringen i prototypen. För att testa feedback-
knappens placering föreslog han att i mån av tid, utföra fler tester. Han 
rekommenderade att utföra användartester för att mäta hur lång tid det tar för 
användare att hitta feedback-knappen med placering i Hjälpavsnittet och med 
placering utanför Hjälpavsnittet för att få en bättre förståelse. 
 
Efter mötet kontrollerades prototypens interaktioner utefter expertens 
rekommendationer för att få en mer konsekvent navigering. Exempelvis 
genom att säkerställa att knappar och tillbakapilar länkades till rätt ställe i 
prototypen. Däremot genomfördes inte fler tester för att mäta den tid det tar 
för användare att hitta feedback-knappen vid olika placeringar. Beslutet togs 
då det inte fanns tillräckligt med tid att genomföra fler tester. Detta 
rekommenderas istället som vidare forskning (se avsnitt 8.2). 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och valda metoder.  

7.1 Metoddiskussion 
Användare och medarbetare involverades tidigt i studien för att definiera 
önskemål, idégenerering, problematisering, konceptualisering samt senare i 
processen för att utvärdera funktionalitet och design i prototypstadiet. Durl, 
Trischler & Dietrich (2017, s. 5) menar att co-design är baserat på att 
användare ska få delge sina önskemål och behov under designprocessen. 
Användarnas och medarbetarnas involvering resulterade i att den 
ursprungliga idéen om att utforma ett gränssnitt för Företagets webbplats 
ändrades. Istället utformades ett gränssnitt anpassat för Företagets 
programvara.  
 
Samtidigt går det att diskutera de aktiviteter och metoder som använts i 
studiens datainsamling (workshops, intervjuer och observationer). I denna 
studie har både ”designa-för” och ”designa-med” använts som inställning. 
Sanders & Stappers (2014a) rekommenderar en ”designa-med-inställning” 
vid användning av co-design, (se avsnitt 2.4 Kedjesökning). I förstudien låg 
fokus på en ”designa-med-inställning”, där användare och medarbetare fick 
delta i workshops för att generera idéer som senare skulle användas som 
inspiration för prototypskapande (Sanders & Stappers 2014, s. 29). 
I utvärderingen av prototypen användes intervjuer och observationer som då 
anses vara en ”designa-för-inställning”. 
 
Genom att involvera både medarbetare och användare har önskemål och 
idéer för utformningen av ett gränssnitt för att återkoppla feedback arbetats 
fram. Den data som samlats in visar att prototypen erbjuder användare 
möjlighet att utföra de uppgifter som prioriterades under  
co-designaktiviteterna. I studien framgår det att deltagarna som har 
utvärderat prototypen skulle lämna feedback om den hade implementerats i 
Företagets programvaror.  
 
Fördelarna med co-design som metod i denna studien har varit användarnas 
behov och idéer har presenterats med konkreta förslag istället för att estimera 
design som kan utvärderas. Svårigheten med att involvera användare är att de 
inte alltid har ett helhetsperspektiv på vad som är möjligt att genomföra och 
om syftet med de olika aktiviteterna inte framgår tydligt kan den data som 
samlas in komma att visas sig vara mindre relevant för designprocessen. Väl 
planerade aktiviteter, tydlighet och deltagare som är villiga att engagera sig 
är en viktigt att ta med sig för att samla in värdefulla data. Om metoden för 
genomförande av denna studie faller inom ramen för co-design kan säkert 
diskuteras då både ”designa-för” och ”designa-med” har förekommit.  
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Fokus för studien har varit att involvera användare och medarbetare i 
designprocessen i så stor utsträckning som möjligt men utan att hänga upp 
sig på definitioner av termer som berör co-design. Det hade varit intressant 
att skapa workshops där både användare och medarbetare hade arbetat 
tillsammans istället för i workshops var för sig, för att undersöka hur om 
resultatet för utformningen hade blivit annorlunda.  

7.1.1 Intervju förstudie  
Intervjun genomfördes för att undvika antagande kring Företagets processer 
för hantering av feedback. Frågorna som ställdes var öppna för att ge 
utrymme för respondenten att beskriva nuvarande situation. Formuleringarna 
av frågorna kan ha påverkats av att tio veckors praktik tidigare utförts på 
Företaget vilket hade gett en grundförståelse för hur Företaget fungerar och 
för deras arbetsprocesser. Därav hölls intervjun kort med få följdfrågor. 
Ytterligare undersökningar hade kunnat utföras för att få en bättre förståelse 
för hur medarbetarna på supportavdelningen upplever processerna kring 
hantering av feedback, men det var inte fokus för studien. 

7.1.2 Affinity diagram 
Enligt Service Design Tools (u.å.) är Affinity diagram ett verktyg som 
rekommenderas som aktivitet inom co-design där deltagarna bland annat är 
intressenter. När co-design används som metod tillsammans med intressenter 
eller experter för att diskutera kontext, rekommenderas bland annat Affinity 
diagram (se figur 37).  
 

 
Figur 37. “The tools are displayed according to the design activity (when) they are used for,  

the kind of representation (how) they produce, the recipients (who) they are addresses to 
 and the contents (what) of the project they can convey” (Service Design Tools u.å.). 

 
Affinity diagram användes som metod under workshopen för medarbetare 
(se avsnitt 3.3.4 Affinity diagram) där deltagarna fick arbeta i par för att 
diskutera hantering av feedback. Grupperna levererade flera idéer under 
aktiviteten och alla grupperna deltog aktivt, vilket anses som ett 
tillfredställande resultat. Det fanns ingen förbestämd gruppindelning, utan 
deltagarna fick själva bilda grupper om två. Sammansättningen av gruppen 
var deltagarna nöjda med enligt den enkät de besvarade. Där ansåg samtliga 
att de fick framföra sina åsikter, att gruppen definierade gemensamma 
önskemål för utformningen av gränssnittet.  
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Fem av sex deltagare ansåg att deras yrkesroll kunde bidra till värdefulla 
insikter om hantering av kunders feedback. Att deltagarna valdes ut i samråd 
med Chief Customer Officer anses som en god förutsättning för studiens 
resultat. Antal deltagare (åtta stycken) upplevdes som tillräcklig, framförallt 
då olika avdelningar som hanterar feedback blev representerade. Då tiden var 
begränsad till 90 minuter var det osäkert om fler än åtta deltagare skulle 
hinna utföra de uppgifter som tagits fram för workshopen. NN Group 
(2018a) menar att tiden för en Affintiy diagram-aktivitet varierar beroende på 
antal lappar som genereras, antal deltagare samt deltagarnas erfarenheter av 
liknande övningar, de rekommenderar möten mellan 90–120 minuter. Enligt 
NN Group (2018a) används metoden för att sortera idéer för designalternativ, 
vilket deltagarna gjorde genom att utföra fyra olika uppgifter. Uppgifterna 
som utfördes valdes för att låta deltagarna själva definiera vad som fungerar 
bra och mindre bra med hantering av feedback, samt att de utifrån dessa 
resultat skulle få diskutera olika lösningar på de problem som definierats.  
 
Workshop valdes som aktivitet då det framkom från genomförd 
litteraturstudie att det är vanligt förekommande inom co-design (Durl, 
Trischler & Dietrich 2017) och (Wadley et al. 2014). Medarbetarna från 
workshopen deltog inte i fler aktiviteter under studien, vilket innebär att de 
inte fick möjlighet att utvärdera prototypen eller ta del av användarnas 
synpunkter under designprocessen, vilket troligtvis hade varit värdefullt för 
både Företaget, dess användare och utformningen av interaktionerna. 

7.1.3 Kortsortering 
I den andra workshopen där användare deltog definierades ett antal önskemål 
genom en kortsorteringsövning (se avsnitt 3.3.3 Kortsortering och scenarier). 
Service Design Tools (u.å.) rekommenderar vad de kallar Issue cards som 
co-designaktivitet när användare involveras i designprocessen för att 
identifiera möjligheter, (se figur 38).  

 
Figur 38. “The tools are displayed according to the design activity (when) they are used for,  

the kind of representation (how) they produce, the recipients (who) they are addresses to  
and the contents (what) of the project they can convey” (Service Design Tools u.å.). 

 
Deltagarna var pratsamma och arbetade bra under aktiviteten och kom snabbt 
igång med att diskutera. De påståenden som användes i kortsorterings-
övningen kan ha haft en viss påverkan på hur deltagarna diskuterade fram 
sina önskemål gällande utformningen av gränssnittet och dess interaktioner. 
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Detta försökte undvikas genom att först låta deltagarna diskutera kring olika 
scenarier om varför och när användarna kan tänkas vilja lämna feedback. På 
det sättet fick deltagarna möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om 
olika scenarier som kan uppstå innan de skulle bli påverkade av de olika 
påståendena på korten.  
 
Enkäten som deltagarna fick besvara visade att det förekom vissa 
tveksamheter gällande valet att delta i workshopen. Sex personer ”Instämde 
helt” om att de var glada över att delta, tre personer ”Instämde delvis” och en 
person ”Instämde delvis inte”. Det framkom även att sex personer ”Instämde 
delvis” gällande om workshopen hade resulterat i bra idéer för hur användare 
ska kunna lämna feedback till Företaget. Detta borde kanske ha följts upp för 
att ta reda på varför de inte var nöjda, om det berodde på osäkerhet kring den 
egna kompetensen eller om workshopen var för styrd och då resulterade i att 
deras egna idéer inte gick att framföra. Överlag verkade deltagarna ändå 
nöjda och majoriteteten av dem valde att fortsätta sitt deltagande i studien.  
 
Enligt NN Group (2004) rekommenderas minst 15 deltagare vid en 
kortsorteringsövning. Antal deltagare i workshopen var elva personer, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Det var dock svårt att genomföra och observera 
workshopen med elva personer, även om en UX-designer från Företaget 
hjälpte till. Det var en utmaning att uppfatta alla gruppers diskussioner och 
hinna anteckna under tiden. Det resulterade i att grupp två som den andra 
observatören observerade fick mer uppmärksamhet än vad den första 
observatören hade möjlighet att ge för grupp ett och tre. Reflektionen kring 
detta var att det hade behövts tre observatörer, en till varje grupp om fler 
deltagare hade bjudits in till workshopen. Alternativt att skapa större grupper 
innehållandes fler deltagare.    
 
Kanske hade andra typer av Service design Tools (u.å.) rekommenderade 
aktiviteter (se figur 39), fått fram ett annat resultat som kunnat påverka 
utformningen av interaktionerna. Men då det fanns begränsat med tid och 
tillfällen att genomföra förstudien valdes aktiviteter utefter tidigare 
erfarenheter. Upplägget för workshopen där både diskussion kring olika 
scenarier, brainstorming kring funktionalitet samt prioritering av önskemål 
ingick, förväntades ge en mängd värdefulla data. 
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Figur 39. Co-designaktiviteter (Service Design Tools u.å.) 

 
Deltagarnas bakgrund och tidigare erfarenheter undersöktes inte inför 
studien. Det medförde att det inte fanns någon information om deras 
förkunskaper gällande Företagets programvaror, internetvanor eller om de 
tidigare lämnat feedback till Företaget. Detta kunde ha följts upp, antingen 
innan workshopen för att kunna förbereda aktiviteter och gruppindelning mer 
noggrant eller efter workshopen i form av en enkät eller kortare intervjuer.  
 
Interaktionerna i gränssnittet är tänkta att kunna användas av alla Företagets 
användare oavsett tidigare erfarenheter. Antalet deltagare i denna studien har 
varit för få för att kunna ta ställning till om det är så. Förslagsvis skulle fler 
användartester utförts med användare där urvalet specificerats för att skapa 
en tydligare bild av hur en större målgrupp hade interagerat med gränssnittet. 

7.2 Utvärdering av prototyper 
Användartester utfördes av majoriteten av deltagarna från fokusgrupp 2, 
vilket enligt docenten från expertutlåtande 1 ansåg var mest lämpligt ur ett 
co-designperspektiv, (se avsnitt 4.4 Resultat expertutlåtande 1). Testerna 
fokuserade på att se till så att användarna kunde utföra de interaktioner som 
framkom som önskemål vid workshopen samt att undersöka placering av 
feedback-knappen i gränssnittet. Samtliga deltagare var nöjda med de 
interaktioner som gränssnittet erbjöd. De ansåg att det var enkelt att förstå 
hur processen i gränssnittet ska genomföras, de ansåg även att det är viktigt 
att de kan be om att bli kontaktade och bifoga filer som förklaring till sin 
feedback om så önskas.  
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7.2.1 Utformning 
Det finns punkter som inte utvärderades via styrda uppgifter i testerna. 
Istället har användarupplevelsen försökt utvärderats genom de resultat som 
framkommit när deltagarna använt Thinking-aloud metoden och via de 
följdfrågor som ställts efter användartesterna. 

7.2.1.1 Placering av feedback-knapp 
Studien har inte lyckats resultera i en rekommenderad placering av feedback-
knappen för att bemöta användarnas önskemål och skapa en bra 
användarupplevelse. Det behövs fler användartester och ett större antal 
deltagare för att få tillförlitliga resultat. Undersökningen bör då även 
fokusera på att undersöka hur andra knappar och interaktioner i Företagets 
programvaror fungerar och vid vilka tillfällen de visas. Detta har inte ingått i 
studien. Prototypen har utgått från vissa vyer och föreslagit placeringar av 
knapp där den inte stjäl fokus eller utrymme från annan viktig information. 
Utformning av knappen bör också utvärderas närmre för att ta reda på om 
den ska innehålla text, ikoner eller båda alternativen. Hur text ska formuleras 
bör även undersökas vidare. I studien har ”Hjälp oss att bli bättre” och 
”Lämna Feedback” testats i prototyperna men ej utvärderats.  

7.2.1.2 Val av kategorier 
De kategorierna som användaren kan välja mellan för att specificera typ av 
feedback (Företagets program, Support, Webbsida, Annat) har ej utvärderats 
under användartesterna. Resultatet visar att en del användare var osäkra när 
de skulle välja kategori men att det inte hindrade dem från att genomföra 
testet. För att använda termer som Företagets användare är bekanta med och 
för att ge alternativ som känns relevanta för dem hade statistik från 
Företagets support kunnat samlas in. Alternativt ställt andra typer av 
intervjufrågor till medarbetare och användare för att få svar på detta.  

7.2.1.3 Navigering 
Hur användaren navigerar sig fram/tillbaka i gränssnittet undersöktes inte i 
studien. Användarna har inte blivit ombedda att använda ”tillbakapilen” (se 
figur 40) under tiden som de utfört uppgifter i användartesterna. I prototypen 
kan användaren både klicka på tillbakapilen samt feedback-knappen för att 
stänga feedbackfönstret. Vid de tillfällen som användare behövde navigera så 
klickade på feedback-knappen för att gå igenom processen igen för att utföra 
uppgiften. Deltagarna nämnde inte något om navigering under testet eller i 
intervjuerna efteråt. Därav testades aldrig navigering.  
 

 
Fig 40. Navigering med hjälp av pil för att stänga feedback-fönster. 
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7.2.1.4 Tid 
Att mäta tid för utförande av uppgifterna som ingick i användartesterna var 
inte ett mätbart mål i studien. Syftet var att få en uppfattning om hur lång tid 
det skulle ta att gå igenom de olika stegen i gränssnittet för att lämna 
feedback. Tabell 12 och 13 visar den sammanlagda tiden för utförande av 
uppgifterna i de båda användartesten. Resultatet visar att deltagarna som 
utvärderade den andra prototypen utförde uppgifterna på kortare tid än 
deltagarna för den första prototypen.  
 

Prototyp 1 Min: sek  Prototyp 2 Min: sek 
Deltagare 1 05:13  Deltagare 1 02:20 
Deltagare 2 04:06  Deltagare 2 06:00 
Deltagare 3 03:43  Deltagare 6 01:30 
Deltagare 4 07:20  Deltagare 7 02:00 
Deltagare 5 07:00  Deltagare 8 03:10 
Deltagare 5 05:44  Tid totalt: 14,60 

Tid totalt: 32,76    
Tabell 12 och 13. Resultat av tid för utförande av användartester. 

 Resultat kan bero på flera olika faktorer, exempelvis  
- Deltagarnas datavanor och förkunskaper i Företagets program. 
- Hur mycket deltagarna kommunicerade under tiden som testet 

pågick. 
- Deltagarens engagemang i att lämna synpunkter om prototypen. 
- Observatörens beteende, hur det påverkade deltagarna. 
- Noggrannhet i hur tid uppmättes och sammanställdes. 
- Hur frågorna formulerades. 
- Miljö och andra yttre faktorer. 

 
Två av deltagarna hade dessutom förkunskaper från att ha utvärderat den 
första prototypen vilket kan ha påverkat tiden för deras användartester. Tiden 
för utförandet av användartester är inte relevant i studien. Det hade däremot 
varit intressant att utföra nya tester för att kontrollera hur lång tid det tar för 
deltagare att hitta feedback-knappen. Som Expert 2 rekommenderade, (se 
avsnitt 6.4 Resultat Expert 2). 

7.2.3 Design 
Prototypen utformades med samma blå färg som programvarans hjälpavsnitt 
presenteras med i Företagets programvaror. Under testerna framkom 
feedback om att deltagarna gillade den blå färgen, att den signalerade hjälp. 
Av den anledningen samt med hänsyn till Företagets designmanual testades 
inte fler färger.  
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Typsnitt, ikoner och övriga designelement har hämtats från Företagets 
komponent-bibliotek i Sketch för att anpassas efter övrig design i 
programmen. En del justeringar gällande storlek och avstånd på de 
förinställda komponenterna fick utföras då de inte var anpassade efter att 
implementeras i ett mindre gränssnitt. 
 
De designprinciper som Norman (2013) och Nielsen (1994) beskriver har 
utvärderats genom att lyssna på deltagarna när de interagerar med 
gränssnittet istället för att ställa specifika frågor. På så sätt har det 
framkommit om de haft svårigheter med att utföra sina uppgifter och om det 
har berott på att de inte fått feedforward och feedback (Norman 2013, s. 72) 
från gränssnittet (se avsnitt 2.5 Designprinciper).  

7.2.4 Intervjufrågor 
Frågorna som ställdes till deltagarna efter avslutat användartest anpassades 
till vad deltagarna sagt under testets genomförande. Därav har frågorna inte 
ställts på samma sätt till samtliga deltagare. Detta kan ha påverkat 
deltagarens svar, exempelvis kan nedanstående fråga ha upplevts som 
ledande och påverkat deltagaren till att känna sig obekväm till att ge ett 
nekande svar. 
 
- Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till 

Fortnox? 
 
Frågeformuleringarna i de semistrukturerade intervjuerna hade utformats mer 
noggrant om studien hade genomförts på nytt. 

7.2.5 Integritet 
I resultatet framgick det att användarna föredrar att kunna lämna feedback 
från den kontext de befinner sig. Under workshopen diskuterade de 
anonymitet då det var ett påstående som fanns med i kortsorteringsövningen. 
Studien har inte utforskat vidare i vad användarna har för uppfattning om 
integritet, detta föreslås som ämne för vidare forskning (se avsnitt 8.2). 
Här presenteras resultaten om hur grupperna resonerade kring anonymitet: 
 

• Grupp 1 – De valde bort kortet gällande anonymitet då de tyckte att 
det var ointressant. 
 

• Grupp 2 – Menar att feedback ska lämnas i inloggat läge och att 
Företaget då har de uppgifter som de behöver om användaren.  
 

• Grupp 3 – Tyckte inte att man skulle få vara anonym 
   
 “Man inte ska vara anonym, det kan finnas väsentliga 

 kopplingar”  Deltagare, grupp 3 
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8. Slutsats  
Här presenteras studiens slutsats samt förslag på vidare forskning. 

8.1 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur ett desktopgränssnitt där användare kan 
återkoppla feedback till företag skulle kunna utformas med hjälp av 
användare. Detta gjordes genom att försöka besvara frågeställningen:  
 
Hur kan interaktion utformas i ett webbaserat gränssnitt gällande 
ekonomihantering, för att underlätta kommunikation av feedback från 
användare till företag? 
 
Co-design som metod har bidragit till att fokusera på en ”designa-med-
inställning” och att sätta användare i fokus i designprocessen, (se avsnitt 7.1 
Metoddiskussion). Studiens resultat pekar på att deltagarna upplever 
interaktionerna i gränssnittet som enkla att använda, enkla att förstå och att 
de uppfyller de prioriteringar som specificerades i förstudien. 
 
Gränssnittet för att tillgängliggöra återkoppling av feedback för användare i 
kontext bör utformas enligt följande: 
 
- Det ska innehålla få steg så att det inte tar för lång tid att lämna 

feedback. 
- Både nybörjare och erfarna användare ska kunna lämna feedback via 

gränssnittet. Det ska inte kräva någon förkunskap om Företagets 
programvaror. 

- Det ska finnas tillgängligt i alla programmets vyer. 
- Det ska anpassas till företagets designmanualer för att skapa 

igenkänning. 
- Det ska innehålla möjlighet till att beskriva sitt önskemål med fritext. 
- Användare ska kunna välja att bli kontaktade av företaget för att 

diskutera sina idéer. 
- Användare ska kunna bifoga filer som kompletterande förklaring till 

sin idé. 
- Tydlig feedback på utförda handlingar ska visualiseras.  
- Det ska framgå när användaren kan förvänta sig ett svar från 

företaget. 
- Supportavdelningens telefonnummer och öppettider ska finns 

tillgängliga. 
 
Ovanstående punkter för hur användarna av Företagets programvaror anser 
att ett gränssnitt för återkoppling av feedback bör utformas, anses även kunna 
appliceras på andra typer företag. Beroende på vilken typ av företag det är, 
vilken målgrupp de har och vilka resurser de har att hantera feedback från 



 

 56 

användare. Ytterligare co-designaktiviteter rekommenderas dock för att 
utvärdera utformningen för design av interaktioner för att tillmötesgå både 
användare och företag, (se avsnitt 8.2 Vidare forskning). 

8.1.1 Tillförlitlighet 
Målgruppen för studien har varit användare av Företagets programvaror eller 
potentiella användare. Medarbetare som deltagit har rekommenderats av 
Chief Customer Officer på Företaget. Användare som deltagit har fått 
möjlighet att delge sina åsikter både via enkät samt genom att tala fritt efter 
genomförda användartester där uppföljningsfrågor även har ställts.  
Intervjumaterial har godkänts av respondenter och samtlig empiri har 
transkriberats direkt i anslutning till datainsamlingstillfället och kontrollerats 
under tiden som rapporten för studien har skrivits. Enligt den beskrivningen 
anses studien ha en god tillförlitlighet. 

8.2 Vidare forskning 
De designförslag som framkommit under studien kommer förhoppningsvis 
underlätta fortsatt arbete för Företaget om de väljer att implementera 
möjlighet till återkoppling av feedback i deras programvaror.  
 
- Studien har omfattat för få antal deltagare. Designprocessen bör 

itereras och testas på fler användare för att få fram mer valida 
resultat.  

- Co-design rekommenderas som fortsatt metod för att samla in 
ytterligare data. 

- Utformningen och placeringen av det som i studien hänvisats till som 
feedback-knapp bör också utvärderas ytterligare, vilket beskrivs mer i 
avsnitt 7.2. 

- Studien har inte utforskat vidare i vad användarna har för uppfattning 
om integritet, detta föreslås också som ämne för vidare forskning. 

- Det hade varit intressant att undersöka hur användare och 
medarbetare hade samarbetat i designprocessen för att utforma 
gränssnittet, förslagsvis genom en workshop. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor förstudie  

- Berätta lite om din roll här på Fortnox: 
- Stämmer det att din titel är Chief Customer Officer? 
- Hur länge har du arbetat på Fortnox? 

 
- Du får gärna börja med att berätta lite om de olika avdelningarna på 

supporten. 
- Hur många avdelningar finns det på hjälpcentret?  
- Hur går arbetet till? 
- Hur fungerar de? 
- Hur många anställda finns det på eftermarknad? 

 
- Vem/vilka rapporterar de till? 
- Vilket är deras främsta syfte/huvudarbetsuppgift? 
- Hur gör medarbetarna om de får frågor som de inte kan besvara? 
- Hur loggas samtalen? 
- Hur följs samtal och ärenden upp? 
- Hur hanterar medarbetarna information om förbättringsförslag eller annan 

feedback till företaget? 
- Har du fått någon feedback från medarbetarna gällande hantering av 

feedback? 
- Kan du ge exempel på scenarier som kan uppstå? 
- Har du erfarenhet av liknande problem från tidigare arbetsplatser? 

 
- Jag förstår att ni har gjort en del omstruktureringar, varför? 
- Hur ser önskat läget ut om du skulle få beskriva det, utan att tänka på 

ekonomiska resurser? 
 
Bilaga 2: Skriftligt informerat samtycke 
Detta är ett skriftligt informerat samtycke för de personer som deltar i intervjuer, 
observationer eller fokusgrupper för examensarbete utfört av Jennie Weidenberg, 
student på Linnéuniversitetet i Växjö i programmet Interaktiva medier och 
webbteknologier 2016 - 2019. 
 
Examensarbetet utförs i samarbete med Fortnox AB i Växjö där syftet är att 
undersöka hur ett desktopgränssnitt kan utformas med hjälp av användare. 
 
Som deltagare i studien gäller följande: 

• Du har rätt att av avbryta ditt deltagande när som helst. 
• Du kan välja att avstå att besvara frågor. 
• Du kan avstå att delta i olika moment av observationer. 

 
Ditt skriftliga godkännande innebär samtycke till att använda den dokumentation 
som samlats in under studien i form av bilder, anteckningar, analyser, intervjuer och 
enkäter. 
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Resultatet kommer sammanställas och användas i den slutgiltiga rapport som är 
resultatet av studien. Den kommer att delas med handledare på Fortnox och på 
Linnéuniversitetet samt examinatorer och andra studenter som läser Interaktiva 
medier och webbteknologier. Rapporten kommer att vara en offentlig handling då 
den kommer att publiceras i en offentlig databas som heter DIVA. 
 
Jag har läst ovanstående information, fått möjlighet att ställa frågor om detta och jag 
ger mitt samtycke till att delta i studien. 
 

Deltagare:   Datum: 2019-03-07 
 
Mitt namn:    Min signatur:  
 

Jennie Weidenberg:  Datum: 2019-03-07 
 
Min signatur:  
 
 
Bilaga 3: Resultat intervju 
Intervju med Chief Customer Officer på Fortnox 
 
Inledning: 
Jag gör mitt examensarbete här på Fortnox och jag ska utforma ett gränssnitt för 
feedbackåterkoppling dit vi kan hänvisa kunder. Intervjun syftar till att skapa 
förståelse för hur supportavdelningen hanterar inkommande feedback idag, vilka 
fördelar och nackdelar som finns med det arbetet samt vilka olika scenarion som 
kan uppstå.  
Underlaget från intervjun kommer att användas som en del i rapporten om 
examensarbetet som kommer att publiceras. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter. 
Du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att inte besvara frågor. 
Är det ok att jag spela in intervjun, det kommer endast att användas för att 
transkribera materialet. 
 
Datum: 2019-02-15 
Plats: Fortnoxhuset, Växjö 
 
I: Intervjuperson 
R: Respondent 
 
I: Jag ska utforma ett gränssnitt tillsammans med Fortnox användare. 
Syftet är att användarna ska kunna lämna feedback till företaget. Vad jag förstår så 
finns det ingen sådan kanal idag, dit supporten kan hänvisa kunder för 
feedbackåterkoppling? 
 
R: De kan till viss del lämna feedback. Efter att de har varit i kontakt med oss via 
telefon eller mejl så går det ut ett mejl till kunden. Man kan även ange olika 
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alternativ. Efter ett avslutat samtal eller mejl får användaren möjlighet att lämna 
synpunkter på supportens bemötande: 
 

• Vad tycker du om vårt bemötande? 
Om grön ”glad” gubbe anges, skickas användaren till en sida där denna får 
möjlighet att ange en kommentar i ett fritextfält innan det skickas iväg. 

Om röd ”ledsen” gubbe anges skickas användaren till en sida där denna får 
möjlighet att ange en kommentar i ett fritextfält. Där kan användaren även ange 
alternativ som förklaring till varför de upplevde bemötandet som negativt. 

• Det tog för lång tid att lösa ärendet. 
• Agentens kunskap är otillfredsställande. 
• Agentens attityd är otillfredsställande. 
• Programmet levde inte upp till mina förväntningar 

 
Det finns möjlighet att lämna liknade feedback i samband med chatt med supporten. 
Under tiden som chatten pågår kan användaren ange ”tumme upp/tumme ner” för 
att ange om de anser att bemötandet är bra eller dåligt. När användaren väljer ett 
av alternativen skickas ett meddelande till användaren som säger: ”Tack för ditt 
betyg! Du kan även lämna en kommentar” 
 
Efter chatten ser användaren en ny dialogruta som tackar för chatten och berättar 
hur användaren kan se chatthistorik. Här finns också möjlighet att besvara några 
frågor: 

• Fick du svar på din fråga (ja/nej) 
• Var detta första gången du kontaktade oss gällande denna fråga? (ja/nej) 
• Möjlighet att göra en bedömning och kommentar. 

 
I den kontexten är det en del personer som lämnar kommentarer, men inte 
jättemånga. 
 
I: De kunder som ringer in till supporten, vilken typ av ärenden gäller det?  
 
R: Oftast är det för att de behöver hjälp, sedan finns det de som vill lämna 
feedback också. Tyvärr har vi inget forum eller ingenstans att fånga upp 
dem. Utan de är det upp till varje enskild supportarbetare att ta det vidare 
det till supportansvarig eller produktägare. Där tror jag tyvärr ofta att det 
stannar hos supporten, det finns ingen bra process för det. 
 
I: Så det finns inget tillvägagångssätt för att hantera den feedback som 
kommer in till supporten? 
 
R: Nej 
 
I: Ni har gjort lite omstruktureringar på eftermarknad, kan du berätta vilka 
avdelningar som finns och vad de utför för uppgifter? 
 



 

 63 

R: Supportfunktionerna är uppdelade. Det finns en tech-support, de jobbar 
främst med konverteringar och integrationer. Exempelvis när användare 
konverterar från ett annat program till Fortnox eller integrationer när andra 
programvaror kopplas ihop med Fortnox program. 
 
Byråsupporten supportera små och stora revisionsbyråer, de supporterar 
alla våra program.  
 
Kontaktcenter, de supporterar våra företagare, det är där vi har gjort vår 
omorganisation. Tidigare supporterade de också alla våra program vilket 
gjorde att vi inte hade någon spetskompetens och det var stressigt. Från 1 
dec 2018 har vi nu olika grupper som är baserade på vilka ärenden 
kunderna ringer in om. Exempelvis så har vi bokföring och fakturering det är 
en grupp, den största gruppen. Sedan är det en grupp för lön, det är den mest 
komplexa gruppen där ärenden tar mest tid. 
 
Avtalsgruppen har alltid funnits, den har vi organiserat lite mer, där finns 
avtalsfrågor, abonnemangsfrågor, adressändring, det som rör kundens 
abonnemang ”mitt” Fortnox, inte programspecifikt. Sedan är det CRM, där 
ingår lager och kvitto/resa och tid, de lite mindre programmen. 
 
I: Hur hanterar dessa grupper mottagande av feedback? 
 
R: Som det borde fungera är att supportmedarbetaren som tar/hanterar 
samtalet bör eskalera det. Först ska det eskaleras till SA som är våra 
supportansvariga, de finns också i min organisation, de är spindeln i vår 
organisation. De har en ganska nära relation med produktägarna. Jag 
hoppas nu genom att vi har våra kompetensgrupper att produktägarna 
förhoppningsvis får en närmre relation till sina grupper, och kan på så sätt 
enklare ta reda vad kunderna ringer om.  
 
I: Får du någon respons från supportmedarbetarna om hur de tycker att det är 
att hantera inkommande feedback från kunder? 
 
R: De tycker att det är jobbigt, det finns inte något ställe att eskalera det, de 
vet inte riktigt vad de ska svara. Vi bygger våra program för den stora 
massan, för att det ska passa många och då behöver man ibland kunna säga 
att man förstår kunden men att just det som de önskar vid detta tillfället inte 
kommer att utvecklas eller ändras, för då frångår vi den stora massan. Vi 
gör inte specifika funktioner för vissa företag, och det är kan vara en 
trygghet att kunna svara så, då vet kunderna vad som gäller, förväntar sig 
inte något annat. 
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I: När det gäller supportens öppettider så har ni öppet mellan 9–17, är det då 
man kan ringa, mejla och chatta med er? 
  
Mejlen är öppen alltid när de andra kanalerna är stängda. Så mellan 9–17 
kan de inte mejla in, då är den tjänsten stängd, då kan kunderna ringa och 
chatta med oss. Sedan är det lunchstängt mellan kl. 12-13. 
 
I: Är det i programmet Zendesk som ni hanterar inkommande ärenden? 
R: Ja, där kommer mejlen in, det är också där vi hanterar våra ärenden. Det 
görs manuellt, vi lägger inte in 100% av samtalen, men vi kikar på om man 
skulle kunna skapa en funktion så att det går automatiskt, att det alltid går in 
i Zendesk, att det inte är valbart. 
 
I: Så varje person i supporten lägger in ärenden manuellt, vid varje samtal? 
 
R: Ja, många lägger in sina ärenden. Men vi behöver en automatiserad 
process för att få säkrare statistik. Det hjälper även supportmedarbetaren att 
förbereda sig så de kan se vilken kund det gäller osv.  
 
I: Baseras statistiken på vad som läggs in i systemet, eller vad är det för 
information ni kan se via Zendesk? 
 
R: Man kan söka ganska mycket då vi taggar ärenden, vad har de ring om, 
vilket program gällde det. Det är ca 15 % som svarar på det mejl vi skickar 
ut.  
 
I: Får ni önskemål från kunder om någon annan kanal för 
feedbackåterkoppling? 
 
R: Nej, jag tror inte det. Jag tittar ofta i Zendesk, framförallt på ärenden som 
har fått många kommentarer. I kommentaren finns bra synpunkter och en del 
kunder önskar återkoppling men det sker sällan. Vi behöver en rutin för om 
någon har tagit sig tid att skriva till oss, som tycker och tänker saker och 
som vill att vi ska hör av oss, då måste vi göra det, annars blir de inte nöjda, 
det skapar inte bättre kundnöjdhet. Vi måste hitta en process för att fånga 
upp kommentarerna.  
 
I: Hur länge har du jobbat här? 
 
R: Sedan den 25 juni 2018. 
 
I: Och din roll är eftermarkandschef? 
 
R: Ja 
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I: Har du haft liknande arbetsroll tidigare?  
 
R: Ja, jag har jobbat med kundservice i 12 år på Trygg Hansa. Där var jag 
supportchef de sista sex åren. Det var främst intern supportering. 
 
I: Har du kommit i kontakt med hantering av feedback i support tidigare? 
 
R: På Trygg Hansa fanns kundklagomålsansvar i mitt team. Jag var ytterst 
ansvarig, där hade vi en helt annan process för det, i sådan process saknar 
vi här. Men det är inte unikt att i supportfunktioner svara kunder att man ska 
ta hand om ärenden, men att det sedan inte händer något. Transparens är 
viktigt, alla ska veta om företagets affärsidé så att man vet vad man kan 
svara. Kunden kan bli besviken först men uppskattar säkert ett ärligt svar 
hellre än att få olika svar och känslan av att bli lovat något. 
 
I: Tack, det var allt. Tack för ditt deltagande. Jag kommer att skicka en kopia 
till dig på intervjun för ditt godkännande. 
 
R: Tack själv. 
 

Bilaga 4: Intervju expert 1 
Skypemöte gällande planering av co-design aktivitet 2019-03-13 
 
Skypemöte med universitetslektor för institutionen för datavetenskap och 
medieteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med mötet var att 
diskutera studentens planerade aktiviteter för en workshop som kommer att 
hållas med kunder till Fortnox den 21/2 2019. Studenten presenterade sina 
idéer för workshopens upplägg via en powerpointpresentation. Den innehöll 
bland annat workshopens syfte, antal deltagare, gruppindelning, agenda samt 
de aktiviteter som deltagarna kommer att få utföra. 
 
Intervju: 
Studenten:   
Jag ska börja med att presentera syftet med workshopen, berätta kort om 
examensarbetet, att detta är en tjänst som vi funderar på att utveckla. En 
webbsida dit vem som helst, för att när som helst kan lämna feedback om  
Fortnox. Jag berättar kort om mig och min handledare. Deltagarna får även 
information om medgivande, fotografering, info om utvärdering och anmälan 
till deltagande om utvärdering av prototyp längre fram i designprocessen. 
 
Lektor:   
Planeringen ser bra ut och att det framgår tydligt vad syftet med aktiviteten 
är. 
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Studenten:   
När jag har läst om co-design så verkar det vara vanligt att ha en  
“uppvärmnings-aktivitet” med deltagarna innan själva workshopen startar. 
Jag känner att det är lite ont om tid för en sådan aktivitet, är det ok att hoppa 
över det?  
 
Lektor:  
Ja, det tycker jag. I detta fallet tycker jag inte att det behövs någon  
“uppvärmning”. Det viktigaste är att fokusera på brainstorming i en 
workshop som denna. 
 
Studenten:   
Jag har tänkt att använda mig av en kortsorteringsaktivitet, jag vet inte vilken  
kunskap deltagarna har gällande design och prototyputformning eller vilka  
erfarenheter de har om att lämna feedback till företag. Därför tänkte jag förse  
deltagarna med verktyg för att kunna brainstorma kring gränssnittets 
utformning. Deltagarna får kort med förslag på formulär, knappar och annat  
som gränssnittet kan tänkas innehålla så att de kan fundera på struktur, 
design och funktionalitet. De får även tillgång till papper och penna ifall de 
vill skriva eller rita för att diskutera sina förslag. Men innan dess tänkte jag 
visa lite olika alternativ för hur andra företag har valt att designa sina 
gränssnitt för att lämna feedback. 
 
Lektor:    
Det tycker jag låter som ett bra förslag. På det sättet får deltagarna en  
gemensam bild av vad ett gränssnitt är och vad som förväntas av dem.  
 
Studenten:   
Jag är osäker på hur aktiv jag själv ska vara i mitt deltagande. 
 
Lektor:   
Du ska absolut gå runt och prata med deltagarna och lyssna på hur de  
resonerar, men du ska inte vara delaktig i en grupp. Ge alla deltagare lika  
mycket uppmärksamhet och var lyhörd för deras idéer. 
 
Studenten:   
Jag har sedan tänkt att följa upp arbetet med att skapa en prototyp baserat på  
deltagarnas önskemål. Sedan ska jag låta testa prototypen på deltagare 
genom att låta dem göra ett användartest. Jag har haft kontakt med kunder till 
Fortnox som är intresserade av att delta i utvärderingen. 
 
Lektor:   
Jag tycker att du ska försöka använda originalgruppen, samma deltagare som  
var med i workshopen. Låt dem utvärdera prototypen, nya deltagare har ju  
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ingen bakgrundsinformation om arbetet. Det är viktigt att du försöker få med  
så många som möjligt från denna gruppen i utvärderingen. 
 
Bilaga 5: Upplägg workshop, fokusgrupp 1 
 

 

 
 
Bilaga 6: Resultat Affinity diagram 
Resultat av workshopen: 
Diskussionerna kommer igång bra och alla deltar och skriver flertalet lappar. 
 

1. Uppgift 1 - Identifiera problem. Det som framkom som förklaringar till 
varje post-it lapp är följande: 

 
• Osäker när det är nya releaser, bra att veta i supporten för att kunna förklara 

för kunder. 
• Hur många kunder är det som önskar samma sak, antal önskemål och antal 

personer på varje önskemål? 
• Det är oftast stora förändringar som önskas, man hör inte feedback om 

småsaker. 
• Det kan vara svårt att återkoppla till kund, så att alla säger samma sak. 
• Det finns ingen sammanställning av feedback. 
• Kunden vet inte var den ska lämna feedback, vart ska vi hänvisa dem? 
• Vi saknar forum/kanal för feedback. 
• Vi vet inte vad som är aktuellt just nu, vad fokuserar vi på, vad utvecklar vi 

just nu. För att kunna ge bättre återkoppling till kunderna. 
• Vem är det som ska ha informationen, vem lämnar man vidare till? Hur ska 

kommunikationen mellan avdelningarna fungera? 
• Hur ser status ut för pågående ärenden, kunna återkoppla till kund. 
• Att ge feedback till kunden, vi behöver bli bättre på att återkoppla  
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• Det är svårt för produktägare att prioritera. 
• Vi är behöver bli bättre på att bearbeta data.  
• Det finns för många olika steg mellan avdelningarna. 
• Det blir stopp i 1-line, informationen kommer inte vidare. 
• Vad byggs, vad bygger vi inte? 
• Hur många önskemål får vi om en viss funktion, antal är viktigt. 
• Vem ska ta hand om backloggen? 
• Vilken sorts backlogg ska vi ha? 
• Om jag eller kunden har önskemål, vart vänder jag mig? 
 

2. Uppgift 2 - Identifiera bra saker. Det som framkom som förklaringar till varje 
post-it lapp är följande: 
 

• Vi får bra feedback vid pilottestning. 
• Stor-byråer, det funkar bra, deras önskemål, en diskussion som funkar bra 

att lösa det med stora kunder. 
• Utbildning får bra feedback. 
• Kompetensteam är bra. 
• Vi har en bra struktur i grunden på eftermarknad SA till PÄ. 
• Vi har bättre kommunikation med kompetensgrupper. 
• Vi genomför förändringar av feedback. 
• Det är positivt att kunder vill ge feedback. 
• Önskemål om en chatt i lön 
• Vi får in feedback från mässor och utbildningar (men problem med hur vi 

hanterar det) 
• Bra insamling men dålig hantering. 
• Bra feedback vid pilottestning. 
 

3. Uppgift 3 - Hitta lösningar på problemen. Det som framkom som förklaringar till 
varje post-it lapp är följande: 
 

• Kunden ska enkelt kunna lämna feedback i programmet eller chatt. 
• Finns det standardsvar, Tack för din feedback” 
• Önskar att se rådata som inte är filtrerad av olika avdelningar. 
• Utvecklarna får aldrig feedback på produkterna, det behövs. 
• Skapa ett enhetligt sätt att hantera feedback. 
• Vad säger vi, det är viktigt att vi har enhetliga svar.  
• Att sälj och eftermarknad bemöter kunden bra, säger samma sak, alla ge 

kvalitativa svar. 
• Samlad rapport/dokument i realtid, sammanställa det som kommer från 

supporten. 
• Vilka är de vanligaste önskemålen? 
• En bestämd kanal/forum för feedback. 
• Att använda databas-id på varje ärende 
• Samla småärende och prioritera dem 1-2 gånger om året. 
• Mer medlyssning, även från utvecklarna, bättre rutin för det. 
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• En grupp hade gjort en lista: 
1. Önskemål via “Mitt Fortnox” 
2. SA mappar upp önskemål. Ett forum för röststyrning. Kunden 
kan rösta via ett röststyrningssystem. 
3. Prenumerera på återkoppling istället för att SA ska återkoppla till 
kund. Släpp in kunden i diskussionen. Ansvar på kunden. 
4. Öppenhet, vara ärliga, säga hur det ligger till. 
5. svar om varför det är så, varför beslut tas 

 
4. Uppgift 4 - Önskemål gällande gränssnittet. Det som framkom som förklaringar 
till varje post-it lapp är följande: 
 

• Något filter måste finnas. 
• AI, att ge förslag på alternativ “menade du detta? Länka in dem i 

användarstödet. 
• Inloggad när man lämnar feedback, då kan man se mer data om kunden och 

var de befinner sig när de har problem. 
• Vem ska äga detta? 
• Ett formulär, ordentligt kategoriserat 
• De ska behöva motivera varför de har problem/önskemålet. Det kan också 

göra att de känner sig viktiga 
• Styra kunden via formulär, vilket program eller vilken del av program, hur 

ofta de drabbas. 
• Veta vilken typ av önskemål de har, vill de ge förslag, eller har de problem 

eller förslag på förbättringar. 
• Det ska vara enkelt att lämna feedback där man befinner sig. 
• Tagga önskemål. 
• Att testa oss fram med MVP 

 
Bilaga 7: Inbjudan workshop 
 
Kom och träffa oss på Fortnox 
  
Hej! 
Vi har valt ut ett antal kunder i närheten av Växjö för att vi vill bjuda in er till en 
workshop. Ni kunder är viktiga för oss och vi vill skapa en bra användarupplevelse 
för er. Därför skulle vi vilja diskutera och bolla idéer med er kring ett framtida 
projekt. Vi bjuder på en enklare lunch (matig smörgås), så det är viktigt att du 
meddelar eventuella allergier i samband med din anmälan. 
Efter workshopen finns det även möjlighet att ställa frågor eller framföra önskemål 
till våra UX-designers, som arbetar med användarupplevelse här på Fortnox. Då 
erbjuds också en rundtur på Fortnox. Den är frivillig och är planerad mellan cirka 
13.00- 13.30. 
 
Varmt välkommen till Fortnox-huset onsdagen den 21 mars mellan  
kl. 11.30 – 13.00. Du anmäler dig genom att mejla till ux@fortnox.se  
senast den 10 mars. Vi har ett begränsat antal platser, så det är först till kvarn som 
gäller :) 
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Datum: 21/3 
Tid: 11.30 – 13.00 
Sista anmälningsdag: 10/3 
Anmälan sker till: ux@fortnox.se 
 
Hoppas vi ses och trevlig helg!  
Hälsningar, 
Märta och Jennie 
  
Fortnox UX-team 
0470 - 78 50 00 
 
Bilaga 8: Upplägg workshop, fokusgrupp 2 
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Bilaga 9: Scenarier 
 
Jag vill: 
- Ha ett fritextfält där jag kan framföra feedback till Fortnox. 
- Ha en lista med alternativ där jag kan välja vilket ämne min feedback 

handlar om. 
- Kunna se supportens öppettider. 
- Kunna bifoga filer när jag lämnar feedback 
- Se om någon annan har tänkt lämna samma önskemål som mig. 
- Kontaktuppgifter till supporten ska finnas tillgängligt. 
- Få bekräftelsemejl så att jag vet att Fortnox har mottagit min 

feedback. 
- Kunna be om att bli kontaktad. 
- Vara anonym. 

 
Bilaga 10a: Resultat kortsortering, grupp 1 
 
Scenarier: 
Grupp 1, diskuterar hur man kan får hjälp i Fortnox program, de pratar om 
supporten, hur man kan be om hjälp och när man ber om hjälp. De diskuterar hur 
man kan lämna feedback i programmen. 
 
 “Det handlar väl om att det antingen är negativt eller positivt. 
 Antingen har man något man vill klaga på eller något man vill 
 berömma för.” 
    Deltagare, grupp 1. 
 
Kort delas ut: 
Grupp 1 börjar diskutera kortet som handlar om att ha en lista med kategorier. Det 
vill de ha, det är ju smidigt. Men den får inte vara för lång. Jag frågar vad det 
innebär, vad är för lång? De skriver då till extra kort som ska höra ihop med det 
kortet som en förklaring och ett tillägg. 
 
Prioritera kort: 
Grupp 1, gick igenom alla kort. När de fick uppgiften om att prioritera och motivera 
gick de tillsammans igenom varje kort igen och kom fram till följande: 
De såg det som en röd tråd…. 
 
Grupp 1 valde bort följande kort, eller de sa att det inte var lika viktigt. 

• Anonym, ointressant 
• Andras önskemål 
• Supportens öppettider (vi har kommit överens om att det alltid ska vara 

öppet, finnas dygnet runt.) 
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GRUPP 1 
Scenarier: 

• Idéer/förbättringsförslag till företaget. Tex. nätverksträffar, som leder till 
möte etc - snabbt svar och uppföljning 

• Dåligt/strålande bemötande 
• Chatt 

 
Prio för grupp 1: 

1. Ha en lista med olika alternativ, får inte bli för lång. Snabbt, smidigt, enkelt 
- annars ingen feedback. 

2. Fritext, Nu har jag valt att ge feedback och då vill jag kunna utveckla det. 
Också kunna bifoga bilaga för att utveckla ytterligare. 

3. Välja om man vill bli kontaktad eller få bekräftelsemejl som uppföljning. 
För att bli nöjd vill jag få uppföljning av något slag. 

 

   
 
Bilaga 10b: Resultat kortsortering, grupp 2 
Märtas anteckningar: 
Gruppen tycker att möjligheten att ge feedback ska ligga där och då i kontext. De 
går aldrig in på hemsidan efter de varit inloggade i programmet. De föreslår att det 
kanske ska ligga under hjälpen som finns idag. Att lämna feedback hänger ihop med 
supporten. De menar att de oftast inte vet att det är en funktion som saknas eller 
något som fungerar dåligt eftersom de i första hand tänker att det är de själva som 
användare som har fel eller inte förstår. De kontaktar alltid supporten och frågar 
först hur det verkligen är. Någon behöver berätta för dem att exempelvis funktionen 
inte finns för att de ska lämna det som ett önskemål. 
 
De vill istället kunna i en chatt eller efter en chatt klicka på en knapp för att lämna 
chatten som ett önskemål eller spara chatten som vidareutveckling. Chatten blir 
önskemålet. Likadant i samtalen. Först vill de få en upplysning om att samtalen 
spelas in i utvecklingssyfte eller att de får frågan om det är okej att det spelas in i 
utvecklingssyfte. Sen om det uppstår frågor kring saker som inte fungerar så bra 
eller som saknas i programmen, under samtalet ska supportpersonalen fråga om 
kunden vill att de ska lämna detta vidare till utveckling.  
 
En i gruppen säger: “Jag kan inte minnas att jag aktivt sökt upp företags 
feedbacksida”, en annan håller med och tillägger: “Då ska man vara riktigt, riktigt 
missnöjd.” Den första personen säger igen “Varför ska man krångla till det?” och 
menar att allt ändå sparas och spelas in. De vill ge kundtjänst/support mer ansvar för 
att ta vidare feedback från kunderna och kanske tagga inspelade samtal och sparade 
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chattar med nyckelord så dessa kan sökas i sen för att kunna ta till sig mer 
information om önskemålen.  
 
De diskuterar sedan när de själva hört av sig med feedback. En person önskade vid 
ett tillfälle en del i en funktion som inte fanns. Han var dock i kontakt med 
supporten först för han visste inte om det bara var han som inte hittade i 
programmet eller om det verkligen inte gick att göra så.  
 
De pratar sedan om när de själva haft önskemål. En tar upp att det va en funktion 
som inte fanns, men han fick reda på det först när hen pratat med supporten. En 
annan förstod inte riktigt hur Fortnox Finans faktureringstjänster fungerade när hen 
läste i hjälpen och fick igång detta utan att veta vad det innebar. Hen upptäckte det 
först när människor som fått fakturor dubbelt började höra av sig. Supporten hjälpte 
hen och krediterade kostnaderna för detta och då lämnade hen synpunkter på att det 
var svårt att förstå vad tjänsten innebar. En annan har hört av sig med synpunkter till 
Fortnox för att hen tycker det är svårt att förstå när hen ska kontakta Fortnox 
support eller Fortnox finans support. Hen blir ofta slussad mellan. Hen tycker också 
att Finans har otydliga prislistor. Hen tycker också att hens logga hamnar för högt 
upp. Hen hörde av sig till supporten för hen trodde det gick att ändra men det gick 
inte. Så det är ett annat önskemål som hen har.  
 
Gruppen poängterar också att de tycker att det är Fortnox, eller företaget i fråga, 
som vill ha in synpunkter som ska göra jobbet. Som de tagit upp tidigare genom att 
spela in samtal, spara chattar och tagga dem med olika ord så de blir sökbara i 
efterhand. De poängterar också att de inte gillar enkätundersökningar, frågor/enkäter 
som kommer som pop-ups på webbsidor och att få mejl efter avslutat supportsamtal 
med frågor. De säger att “Det känns inte modernt” “Det känns inte så 2019”.  
 
Kortsortering: 

• De tar bort kortet om vem som lämnat feedback då de tycker att lämnandet 
ändå ska ske i inloggat läge och att Fortnox då har de uppgifter som de 
behöver.  

• De vill ha kvar fritextfältet för att kunna förtydliga exempelvis en chatt med 
ett önskemål.  

• De tycker att bilaga är lite jobbigt att behöva lämna. Det tycker inte det 
borde behövas, men att det inte stör om den är kvar.  

• De vill kunna se andras önskemål. Detta är jätteviktigt! 
• De vill inte ha en lista på alternativ. De säger “de är de som ska jobba inte 

vi” (de=fortnox, vi= kunderna) 
 
Prioritering: 
1. Kontaktuppgifter till support 

• “Finns inget mer störigt än företag som inte vill att man ska kontakta dem” 
 

2. Se supportens öppettider 
• Man måste veta när det går att höra av sig. 

 
3. Se om någon annan har samma önskemål 
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• De vill se vad som jobbas med nu som är önskat av användare “Vill se att 
de sett detta och jobbar på det” 

 
Övriga önskemål: 

• Fortnox ska kolla när flest kunder jobbar och ändra öppettider efter detta 
• Fortnox ska ha öppet helger och kvällar 
• De som kunder vill veta beräknad väntetid i telefon 
• Vill inte få ett mejl efter samtalet där man ska svara på frågor - känns 

omodernt 
• De är inte intresserade av kundundersökningar 

 
• Blir rädda för Fortnox Finans (2 st) - likviditeten ändras för folk börjar 

betala - billigt också! 
• En person i gruppen skickar via mejl tycker det är smidigt 

 
 
Bilaga 10c: Resultat kortsortering, grupp 3 
Grupp 3, känns lite osäkra på vad det är de ska göra, de diskuterar lite. En av 
deltagarna tar upp sin smartphone och säger att hon ska titta på andra webbsidor för 
inspiration, men lägger snart ner sin mobil igen. 
 
De har börjat diskutera och har enats om att det ska vara enkelt att lämna feedback.  
 “Det ska vara enkelt att lämna feedback” 
Men sedan fastnar de, jag frågar om de kan fundera på hur det ska vara för att vara 
just enkelt, vad innebär det? 
 
De pratar de om att det är ju de som tar sig tid att lämna feedback, då ska det gå 
snabbt och inte krävas så mycket av de. Kanske ska man få en belöning om man 
lämnar feedback.  
Grupp 3 pratar även om olika omdöme/ bedömningsskalor, ska det finnas. En av 
deltagarna brukar ta sig tid att fylla i sådant, främst när det gäller mode. De andra 
deltagarna håller inte med, de skulle inte lägga tid på att bedöma olika saker. Det tar 
för lång tid och hur vet vi vad som händer med det omdömet? 
 
En av deltagarna i grupp 3 tycker att det är fantastiskt när man kan välja att bli 
uppringd, man får en tid tilldelad när de ringer tillbaka. 
 
Kort delas ut: 
Grupp 3 diskuterar kortet gällande anonymitet. En deltagare säger följande, sedan 
avslutas diskussionen om detta. 
 

“Man inte ska vara anonym, det kan finnas väsentliga kopplingar” 
    Deltagare, grupp 3 

 
De börjar istället prata om hur man ska kunna be om hjälp, att bli kontaktad. En 
deltagare ville bara bli kontaktade via mejl, hon tyckte det var jobbigt att prata i 
telefon. Det måste vara enkelt, vi som kunder ska ju inte behöva lägga tid på att ge 
feedback och be om att bli kontaktade och så vet vi inte när vi blir det.  
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De fortsätter att diskutera nästa kort gällande att kunna se andras önskemål. En 
deltagare i grupp 3 säger direkt att det hade varit bra, för då kanske man blir 
inspirerad och känner sig hörd. Har man samma önskemål som andra kanske det är 
lättare att ge sin åsikt också, känns tryggt att veta att det är fler som tycker samma 
sak och då kanske det blir av. 
En annan deltagare tycker motsatsen, det är överflödigt att se andras önskemål. 
Sidan ska vara kort och koncis, inte innehålla överflödig information, det ska vara 
luftigt och mycket grafiskt. Då ändrar sig den andra deltagaren och håller med om 
det. 
 
Sortera och prioritera kort: 
Grupp 3 hade gått igenom de flesta korten och lagt dem i en rad. de har även skrivit 
på sina kort.  

 “Folk kommer inte att ge feedback om det inte är enkelt”  
  Deltagare grupp 3 

GRUPP 3 
Scenarier: 

• Enkelhet - grafik (ej flikar, rullgardiner etc.) 
• Personlig service - att tillgå vid problem/förfrågningar 
• Tillgänglighet (kväll/helg) 
• belöning för mer respons 
• Egna kommentarer 
• Tumme upp/ner (bedömning) 

 
Prio för grupp 3: 

1. Grafik istället för rullgardinsmenyer - visuellt lätt och översiktligt 
2. Nå hjälp och ge feedback direkt i programmet 
3. Gillar att kunna bli kontaktad med vill också kunna ha möjlighet att 

kontakta själv 
4. Fritextfält en självklarhet. 

 
 
Bilaga 11: Skiss i Sketch  
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Bilaga 12: Instruktioner användartest 1 
Syftet idag är att vi ska utvärdera den första prototypen som skapats utefter den 
workshopen vi hade 21 mars. Detta gör jag för att undersöka hur du upplever 
prototypen och dess funktioner. Det är inte du som ska utvärderas, det är 
prototypens funktionalitet. Prototypen har begränsad funktionalitet och det finns 
knappar och ikoner som inte är interaktiva.  
 
Du kommer att få några uppgifter av mig som jag skulle vilja att du utför samtidigt 
som du berättar för mig vad du gör och hur du tänker när du utför dessa. 
Det finns inget som är rätt eller fel, alla synpunkter är välkomna. Om något du inte 
förstår så tala gärna om det. Du kan när som helst välja att avbryta testet eller hoppa 
över en uppgift. 
 
Uppgifter: 
Du är anställd på företaget Test AB som löneadministratör. Informationen som finns 
i prototypen är exempeluppgifter för att illustrera hur det ser ut när man är inloggad 
i programmet. 
  

1. Logga in i Fortnox (lösenord kommer finnas tillgängligt)  
2. Lämna ett önskemål till Fortnox gällande en programvara. 
3. Be om att bli kontaktad för att diskutera önskemålet. 
4. Bifoga en fil som förklaring till ditt önskemål. 
5. Ta reda när Fortnox support har telefontider. 
6. Skicka ditt önskemål till Fortnox. 
 

Följdfrågor efter användartest: 
• Hur upplevde du prototypen? 
• Var det något som kändes krångligt? 
• Saknade du någon funktion? 
• Är det något du vill ändra på, varför? 

 
Bilaga 13: Instruktioner användartest 2 
Du arbetar som ekonomiassistent på företaget Test AB. Företaget använder Fortnox 
tjänster för bokföring, fakturering och löneadministrering. 
  

1. Du börjar med att logga in i Fortnox program.  
 

2. Du utför bokföringsuppgifter i programmet och det mesta fungerar som det 
ska. Men du önskar att det hade funnits en funktion som kunde 
sammanställa information som du behöver som underlag till styrelsen. Du 
bestämmer dig för att lämna ett önskemål till Fortnox om en sådan rapport. 
 

3. Du har ett förslag på hur rapporten skulle kunna se ut och vill bifoga det till 
Fortnox tillsammans med din beskrivning av ditt önskemål. Helst av allt 
skulle du vilja att någon från Fortnox hör av sig till dig via mejl så du kan 
beskriva ditt önskemål mer.  

  
Hur går du tillväga för att utföra uppgifterna?  
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Följdfrågor som kompletterar och ger en bild av användarupplevelsen och 
användbarheten. 

• Vad tycker du om feedback-knappens placering? 
• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox? 
• Vad tycker du om de olika momenten som ska genomföras i prototypen för 

att lämna feedback.  
• Är det något du saknar från det vi diskuterade på workshopen? 
• Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till Fortnox? 
• Om inte, vad skulle du ändra på för att använda funktionen? 
• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på kring 

prototypen. 
 
Bilaga 14a: Resultat användartest, prototyp 1  
Deltagare1    2019-04-02 
 
Testpersonen läser uppgifterna högt, sedan påbörjar hon uppgift 1. 
Hon pratar och beskriver vad hon gör.  
Jag börjar med att logga in, där ligger det redan inlagt. Nu ska jag lämna ett 
önskemål till Fortnox.  
 
Hon funderar, kikar runt på sidan, hon har inga förkunskaper om programvaran, hon 
är en ny kund som ännu inte bekantat sig så mycket med programmet. Hon 
lokaliserar sig för att se vad sidan innehåller. 
 
Jag går ner här längst ner för det ser ut som en lite chattruta. 
(det är kanten på Invision som syns i samband med att prototypen visas. Jag hjälper 
henne att stänga av den funktionen i Invision som hon aktiverade och förklarar för 
henne att det inte tillhör prototypen). 
 
Ok, då kollar jag under “Hjälp” istället.  
Hon läser och försöker förstå hjälprutan. Hon testar att klicka på sökfunktionen för 
att se om hon kan söka efter hjälp, men det fungerar inte. Hon förklarar att hon 
kanske inte borde ha gjort det då hon brukar tycka att sökrutor är värdelösa.  
Det funkar väldigt sällan till det man vill. 
 
Då hade jag gått in på meny istället 
Hon läser, och ser “Lämna feedback knappen”.  
Egentligen kanske jag inte ska utgå från att det finns en funktion för att lämna 
feedback i menyn, men nu söker jag ju aktivt efter den. Jag förväntar mig inte att 
den ska finnas och då behöver den vara synlig. 
 
Var hade du tänkt att du skulle hittat den istället? 
Jag hade tänkt att den måste den vara väldigt synlig så att jag inte behöver leta om 
jag nu inte vet att den finns. 
 
Hon öppnar rutan för att lämna feedback. Hon kikar runt, läser lite och funderar 
över kategorival….  
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Fortnox program eller support/service. Lite otydligt, svårt att veta vad jag ska välja. 
Vad ska jag välja? Jag ska klicka på vad jag tycker att det passar in på. Jag tar 
Fortnox program. Jag klickar i att jag vill bli kontaktad, för det ska jag ju göra.  
(hon låtsas inte skriva något i fritextrutan). 
 
Jag kommer inte vilja bli kontaktad på telefon, jag vill bli kontaktad på mejl, kan jag 
välja det, så jag slipper att någon ringer mig? 
Jag förklarar att det inte går att göra det valet i denna prototypen, men att det är bra 
kommentarer. 
 
Jag fyller i mina uppgifter och sparar det. Jag bifogar en fil, det gillar jag att kunna 
göra.  
(hon har problem att stänga modalen, hon förstår inte hur hon ska stänga den men 
klickar sedan på krysset. 
Jag tycker att det var enkelt att se och utföra “Bifoga fil” 
 
Nu ska jag ta reda på supportens telefontider. Jag ser att det står här nere, jag hade 
kanske velat ha den större eller placerad längre upp. Jag klickar på den gröna 
knappen för att skicka iväg önskemålet, den är jättetydlig. 
 
Testet avslutas. 
Tid: 5:13 
 
Övriga frågor: 
Du hade lite funderingar på placeringen av att Ge feedback, du hade inte letat i 
menyn egentligen, du hade velat placera den någon annanstans om jag förstod 
dig rätt? 
Jag vill ha en egen flik när man är i programmet som visar att man kan lämna 
feedback. Ofta vet man vad man kan göra i olika program, men man letar inte efter 
att lämna feedback, det behöver synas tydligt. Vill man aktivt se till att få in mer 
feedback så här i början så behöver det vara mer synligt direkt. 
 
Du ville även kunna göra val mellan att bli kontaktad via mejl eller telefon, 
stämmer det? 
Ja 
 
Var det något som var krångligt med att utföra uppgifter i prototypen? 
Nej, det var inget som var krångligt, den är ju inte färdig jag tänkte att det var 
väldigt liten text. Hur man läser av information, beroende på vad man är för typ av 
person så kanske man vill ha supportens telefonnummer högra upp för att man vill 
kontakta dem tidigare. Jag hade dragit mig för att skicka in detta, om man inte kan 
välja om man vill bli kontaktad. Vill inte lämna mitt telefonnummer och då hade jag 
inte lämnat feedback tror jag. 
 
Om du hade fått välja, hade du skickat in då? 
Absolut! 
 
Är det något annat du vill tillägga? 
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Det ser väldigt bra ut, det ser snyggt ut fastän det är en prototyp, det var enkelt att 
följa. 
 
Du reagerade när du skulle välja mellan de olika kategorierna? Vad tänkte du 
om det? 
 
Webbsida och support/service. Man vill inte göra fel, nu är jag inne i programmet, 
är det service vill ha, vad vill jag egentligen ha hjälp med och så går det onödig tid. 
Då kanske man klickar i annat bara för att man inte vet. 
 
Hade det varit bättre att skriva rubrik själv, bytt namn på dessa rubrikerna 
eller inte haft rubrik alls? 
Då tror jag att det är bättre att skriva rubrik själv. 
 
Saknade du någon funktion? 
Nä, det tycker jag inte. 
 
Bilaga 14b: Resultat användartest, prototyp 1   
Deltagare 2     2019-04-04 

Testpersonen läser uppgifterna högt, sedan påbörjar hon uppgift 1. Hon pratar och 
beskriver vad hon gör.  
Jag börjar med att logga in.  
Hon klickar direkt på logga in, ser att inloggningsuppgifterna är ifyllda och klickar 
på logga in. 
 
Nu ska jag då lämna ett önskemål till Fortnox.  
Hon kikar runt på sidan, för muspekaren över de uppgifter som finns om 
löneadministrering till vänster på sidan.  
Här kanske…  
Hon ser den gråa boxen nere till höger på sidan som tillhör Invision. Hon provar att 
klicka på den och jag förklarar varför den inte går att klicka på. 
 
Då ska jag försöka hitta hur jag kan ge feedback. 
Hon ser “Hjälp” uppe i högra hörnet och klickar där. 
 
Jag klickar nu på “Hjälp oss att bli bättre” Sedan skriver jag väl något i rutan om 
önskemålet och sedan skickar jag, det var enkelt. Jag kan inte skriva, jag låtsas att 
jag skriver. Och sedan skickar jag. 
Hon skickar iväg feedbacken och kommenterar “tack-rutan” 
Vad trevligt att ni önskar en bra dag. 
 
Men jag skulle ju också be om att bli kontaktad. 
Hon gör om proceduren och klickar då på texten “Jag vill bli kontaktad” Sedan 
klickar hon på bifoga fil och öppnar den. Hon väntar på feedback från systemet att 
filen är bifogad, men väntar inte länge utan hon går vidare. Sedan skickar hon in 
den.   
 
Ta reda på telefontider, de ser jag där. Så nu är jag nog klar. 
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Testet avslutas. 
Tid: 4:06 
 
Övriga frågor: 
Du letade i det nedre högra hörnet när du sökte efter ett sätt att lämna in 
feedback, varför då? 
Jag började med att scanna av sidan, jag känner inte till programmet så bra så jag 
visste inte riktigt vad den innehöll. Men nu i efterhand så ser jag ju den blå 
hjälprutan väldigt tydligt. På andra hemsidor kommer nästa alltid en popup-ruta 
fram nere i högra hörnet, så det var därför som jag tittade där. 
Var det något som var krångligt med att utföra uppgifterna i prototypen? 
Nej 
 
Är det något du skulle vilja förändra? 
Texten är lite liten. Jag hade velat ha en mindre blå ruta som bara innehåller en 
sökfunktion.  
De ikonerna som finns hade jag gjort större också.  
 
Hon kikar igenom prototypen igen och nämner kategorierna. Jag frågar om hon 
förstår dem. Hon säger att hon gör det men att det är bra att det finns ett val som 
heter “Annat” ifall man inte hittar något som passar önskemålet.  
 
Är det något annat du vill framföra om prototypen, som vi inte har pratat om? 
Jag tyckte att det var bra att man kunde välja om man vill bli kontaktad eller ej. 
Kanske att den ikonen eller texten skulle göras större så att man inte missar den. 
 
Bilaga 14c: Resultat användartest, prototyp 1 
Deltagare 3     2019-04-05 
 
Testpersonen läser uppgifterna högt, och påbörjar sedan uppgift 1. 
Jag trycker på logga in. Sedan skriver jag mitt användarnamn och mitt lösenord, 
sedan loggar jag in igen. Då kommer jag in i programmet och här ska jag lämna ett 
önskemål.  
Han läser uppgiften igen. 
 
Hjälp försöker jag klicka på då.  
Han kollar runt i hjälprutan, klickar i sökrutan för att se om den är interaktiv. Han 
läser vidare. 
 
Hjälp oss att bli bättre klickar jag på sen. Då är det gällande programmet som jag 
vill lämna önskemål, så då klickar jag där. Sedan skriver jag i rutan att jag vill ha 
listan på ett annat sätt till exempel. Sedan klickar jag på bifoga fil och där tar jag en 
skärmdump och så bifogar jag den här tänker jag. Och då är den med här tänker jag 
mig.  
Han reagerar för att han inte får någon feedback från prototypen. 
 



 

 81 

Sen fyller jag i rutan om att jag vill bli kontaktad, jag kontrollera mina uppgifter och 
skickar in. Tack, tack, sedan stänger jag rutan.  
Nu ska jag kontrollera om jag ser supportens telefontider. Då klickar jag på sök i 
hjälpcenter, då vill jag skriva öppettider support och vill söka på det. Det funkar 
inte, men så hade jag gjort om det hade gått. Och så stänger jag den.  
Ah, nu ser jag i uppgifterna att jag skulle ha gjort den först, men det känns inte 
logiskt för mig, jag hade skickat meddelandet när jag hade skrivit klart det. Så 
funkar jag sedan hade jag börjat leta efter nästa uppgift. 
 
Jag hade velat se hjälp/support i den första sökrutan innan jag klickar på Hjälp oss 
att bli bättre. Det var det enda som jag kände inte var logiskt. Att ge feedback och 
be om hjälp till supporten är två olika saker för mig. Annars var det väldigt logiskt. 
Allt annat är grönt grått och svart, denna rutan är blå då tänker jag aha, hjälp, jag 
förväntar mig då flikar och menyer för att kunna få hjälp osv. 
 
Testet avslutas. 
Tid: 3:43 
 
Övriga frågor: 
Är det något annat du vill framföra om prototypen, som vi inte har pratat om? 
Det är bara supportens öppettider som känns ologiskt. Men samtidigt förstår jag att 
supporten inte ska finnas tillgänglig för enkelt att fronta den så att användare inte 
försöker själva först, de blir slöa och ringer istället för att försöka själva. 
Jag tycker det var bra att jobba med en ny färg, det kändes glasklart. 
 

Var det något som var krångligt med att utföra uppgifter i prototypen? 
Nej 
 
Var det svårt att hitta var du kunde lämna feedback? 
Nä, det har med färgerna att göra, blått i kombination med hjälp, det känns logiskt. 
 

Bilaga 14d: Resultat användartest, prototyp 1 
Deltagare 4     2019-04-05 
 
Testpersonen läser uppgifterna högt, börjar sedan med uppgift 1.  
Då ska vi se, då loggar jag in. Jag har mitt användarnamn och lösenord och loggar 
in. Och då har jag ett önskemål, jag misstänker att menyn kanske, eller nej det finns 
kanske på hjälp...Jag klickar på meny och där har vi lämna feedback, det kanske 
man kan göra ska jag prova det. Nä, jag ser om det finns något under hjälp. Där ser 
jag hjälp oss att bli bättre. Den klickar jag på.  
Han läser uppgiften igen, sedan kategorierna och väljer sedan att klicka på program. 
 
Ska jag skriva här? 
Han funderar på den vita rutan, men tittar sedan på uppgifterna igen och går vidare 
till att be om att bli kontaktad.  
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Då skriver jag ingenting, är det en skrivruta det där, det framgår inte riktigt. Då 
klickar jag på Jag vill bli kontaktad. Jag tycker det är oklart, för ar det en skrivruta 
brukar man be om att skriva där, speciellt som det står bifoga fil som förklaring, nä 
det tror jag inte på. Skriv ditt önskemål här eller bifoga fil, det ska vara ett alternativ 
till text. 
 
Nu klickar jag på Bli kontaktad. Där står det “Vi kontaktar dig” och det trycker jag 
på spara. Men då behöver jag inte göra mer här, för bifoga fil borde kopplas ihop 
med att skicka in, eller?  
Det är dubbla budskap med texterna, Bli kontaktad och sedan skicka. Vad innebär 
det?  
Han jämför med Sharepoint. Spara och processad är olika saker.  
 
Bifoga som fil ska jag göra nu då. Då klickar jag där och så drar jag in en bild i 
datorn. Det står Öppna och det brukar det alltid göra, det är standard även om jag 
tycker att det borde stå Bifoga fil på knappen. Nu borde väl det synas att jag har 
laddat upp den, det ska väl komma upp som en rad men det gör det inte. Det är 
kanske meningen att det ska det. Sedan skickar jag. 
 
Jag ska ta reda på supportens telefontider också.  
Han funderar 
Nu har jag ju skickat in allting. Men det måste ligga under Hjälp. Han letar, men det 
borde vara här. Hjälp är ju kontakt med support.  
 
Han klickar in i prototypen igen och ser sedan telefontiderna. 
 
Testet avslutas. 
Tid: 7:20 
 
Övriga frågor: 
Var det något som var krångligt med att utföra uppgifter i prototypen? 
Det var oklart med den stora rutan, den vita. Den ska man skriva text i, inte bifoga 
fil. Rutan är kryptisk.  
 
Var det logiskt att hitta feedback? 
Är det feedback eller önskemål, jag funderade lite på ordvalen och mellan menyn 
och hjälprutan, var jag skulle hitta att lämna feedback. Under hjälp känns ändå som 
en bra placering. 
 
Är det något annat du vill framföra om prototypen, som vi inte har pratat om? 
Jag tycker att du ska lägga till positiv feedback, inte en formell feedback i 
prototypen. Ditt svar när man skickat in känns inte så positivt. Ditt svar är inlämnat, 
vi återkommer, känns inte så personligt och positivt. Lite lull lull så vill jag ha. 
 
Kan du ge exempel? 
Facebook, och gilla knappen. De små små grejerna, lite uppmuntran. 
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Bilaga 14e: Resultat användartest, prototyp 1 
Testperson 5      2019-04-08 
 
Utfört via Skype. 
Testpersonen läser uppgifterna högt, sedan påbörjar han uppgift 1.  
Jag loggar in uppe till höger, uppgifterna är redan ifyllda så jag klickar bara på 
logga in igen. 
Nu ser jag olika namn i mitten på skärmen, jag kikar runt för att se vad det står. Jag 
ser meny till vänster och Hjälp till höger. Jag läser i mitten på skärmen om 
importhistorik och importera löneunderlag. Jag klickar på Hjälp istället.  
 
Han läser rubriken för mig och vad som står bredvid sökrutan. Sedan läser han sin 
uppgift igen. 
 
Nu ska jag då lämna ett önskemål till Fortnox. Jag klickar på “Visa alla”, men det 
händer ingenting. Då klickar jag i sökrutan och vill skriva önskemål, men det 
fungerar inte. Längre ner ser jag “ Hjälp oss bli bättre” jag klickar där.  
 
Han läser rubriken för mig men inte underrubriken. 
 
Jag klickar på Fortnox program då det är det jag har önskemål om, tror jag. Jag 
börjar skriva i textrutan om det jag vill säga. Jag ser direkt att det finns en ruta att 
klicka i om jag vill bli kontaktad så jag tänker att jag gör det. Jag ser även att jag 
kan bifoga en fil som jag antar att jag har sparat på min dator. Sedan klickar jag på 
den gröna knappen och skickar in. Jag ser även supportens öppettider och chat under 
den knappen. 
 
Han klickar inte på dessa knappar, han berättar bara för mig hur han hade tänkt 
göra. 
Jag frågar om han klickar eller för muspekaren över knapparna. 
 
Jag har inte klickat, det kan jag göra. Då kommer det upp en ruta där jag kans skriva 
i mina kontaktuppgifter och jag skickar. Jag kan bifoga fil, då kommer det upp en 
bild om något med lön tror jag, den öppnar jag. Men inget händer, jag ser inte om 
den är bifogad. 
Så, nu är jag klar. 
 
Testet avslutas. 
Tid ca. 7 minuter. 
 
Övriga frågor: 
Var det något som var krångligt med att utföra uppgifter i prototypen? 
Nej det tycker jag inte, det gick snabbt och allt finns på samma ställe. Det var 
kanske lite svårt att hitta dit. 
 
Hade du önskat att funktionen var placerad på något annat ställe? 
Nej, det känns bra att den ligger under hjälp. 
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Är det något annat du vill framföra om prototypen, som vi inte har pratat om? 
Nej, jag tror att de som arbetar ofta i programmet tycker att detta är jättebra, jag 
bokför bara åt mig själv en gång i månaden. 
 
 
Bilaga 14f: Resultat användartest, prototyp 1 
Deltagare 6     2019-04-05 
 
Testpersonen läser uppgifterna högt, sedan påbörjar hon uppgift 1. 
Då loggar jag in här på sidan. Sedan skriver jag in mitt lösenord och det var inga 
problem. Här har jag ett löneprogram och nu ska jag lämna ett önskemål. 
Hon tittar runt på sidan, klickar lite överallt. 
Jag antar att jag ska kolla här och göra en lönelista, en del har timlön och en del 
månadslön.  Det går inte att klicka på inaktiva eller aktiv, det går inte att scrolla.  
Hon förstår inte riktigt uppgiften hon ska utföra, vi diskuterar den och jag förklarar 
att hon inte behöver bry sig om vad hon ser gällande programmet eller faktiskt 
utvärdera den informationen. Vi börjar om. 
 
Nu ska jag då lämna ett önskemål till Fortnox. Jag går upp och klickar på 
hjälpfunktionen för att kunna söka hjälp.  
Hon kikar runt på sidan, läser vad som står i hjälprutan.  
Jag klickar på “visa alla”, det går inte.  
Hon funderar lite till, 
 
Där, där ser jag Hjälp oss att bli bättre trycker jag på då. Jag väljer kategori 
supporten. Jag skriver in förnamn, efternamn, mejl och telefon i och med att jag vill 
bli kontaktad. Sedan sparar jag. 
Hon utför detta utan problem.  
Jag bifogar även en fil där jag förklarar mina, och skickar med. Bild lön, den öppnar 
jag och bifogar. 
Sedan ser jag längre ner på sidan supportens telefontider. Då trycker jag bara på 
grön knapp och skickar 
 
Testet avslutas. 
Tid: 5:44 
 
Övriga frågor: 
Du tyckte att det var lite svårt att förstå uppgiften i början? 
Ja 
Hur kändes det när du förstått vad du skulle göra? 
Det kändes jättebra, det var lätt. Det var tydligt hur man skulle trycka. 
 
Du klickade runt på länkar och sökfunktionen, varför? 
Jag visste inte riktigt vad jag letade efter 
 
Var det något som var krångligt eller är det något du skulle vilja förändra? 
Nä, nu kan jag ju inte programmet men det var tydligt.  
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Hur kändes placeringen av att lämna feedback? 
Jättebra, jag söker nästan alltid i högra hörnet efter hjälp. 
 
Bilaga 15a: Resultat användartest, prototyp 2 
Deltagare 1:    2019-04-09 
 
Då loggar jag in, trycker där uppe.  
Han låtsas sedan arbeta i programmet en liten stund. Eftersom jag har testat denna 
prototypen tidigare så trycker jag på den blå rutan igen (hjälp). Han läser, kikar 
runt, ser “Tips och trix”. Han klickar på den (där var feedback-knappen placerad i 
förra prototypen). 
 
Jag ser Feedback till höger, jag klickar på den, aha! Då dyker en lila ruta upp som 
heter “”Hjälp oss att bli bättre. Han läser rubrikerna, han väljer rubrik “Annat”, 
och skriver i fritextfältet att han vill ha en styrelserapport. 
Och så klickar jag i att jag vill bli kontaktad via mejl. Och så vill jag bifoga fil så jag 
klickar på den väldigt tydliga ikonen här. Jag har där en bild som jag öppnar och så 
ser jag att den har kommit med, jag kontrollerar att jag har fyllt i kontakta mig. 
Sedan skickar jag det till dem.  
Han läser: Tack vi ringer dig inom 5 arbetsdagar, det var lite lång tid. Sedan är jag 
tillbaka i programmet. 
 
Testet avslutas. 
Tid: 2:20 
 
Nu är du på rätt väg säger han.  
Det enda som var otydligt var när jag tryckte på den blå Hjälprutan, den kanske ska 
heta “Hjälp och tips” Hjälp är fel ord, jag behöver inte hjälp. Men jag vill ju hjälpa 
dem, hjälp mig och hjälp er. Eller så kan du placera knappen bredvis hjälp så att de 
finns bredvid varandra. 
 
Han såg inte feedback knappen till höger, han ville klicka uppe i högra hörnet. Han 
tyckte inte att den lila färgen var passande, det kändes som att den tillhörde 
programmet och inte feedback. 
 

• Vad tycker du om Feedback-knappens placering? 
Inte bra, hittade den inte, kändes som en konstig placering. Jag vill ha den 
bredvid Hjälp. 

• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox, funkar det? 
Absolut, när jag väl är inne så är det inga problem. 
Bifoga fil, skriva några rader och be om att bli kontaktad. Det är väldigt 
enkelt. 

• Är det något du saknar från det vi diskuterade på workshopen? 
Inte som jag kommer ihåg 

• Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till 
Fortnox? 
Ja,  
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• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på 
kring prototypen? 
De uppgifter jag har fått och de diskussioner vi har haft så funkar allt bra, 
det enda är placeringen av knappen. 

 
Problem som uppstod under testet var att det inte var länkat korrekt så att 
användaren fick feedback om att bli kontaktad och bifoga fil.  
 
Bilaga 15b: Resultat användartest, prototyp 2 
Deltagare 2:     2019-04-09 
 
Jag trycker på logga in. 
Hon klickar på logga in, sedan när hon kommer till nästa bild där ser hon att det 
finns förifyllda uppgifter, så förstår hon inte. Hon letar och söker efter hjälp för hur 
hon ska kunna logga in. Jag hjälper henne tillslut. 
 
Då ska jag lämna ett önskemål, jag tycker det känns rimligt att fråga efter hjälp, så 
där börjar jag att leta. Hon klickar på Hjälp och kikar runt, hittar inte.  
 
Jag kan inte skriva i sökrutan, den brukar jag använda ganska mycket annars. Men 
med uteslutningsmetoden kanske. 
Hon klickar på den olika länkarna i Hjälprutan ca 3-4 sekunder sedan ser hon 
Feedback-knappen till höger. 
 
Feedback, ja! Samtidigt vill jag ju inte..., detta är ju en neutral förfrågan som jag vill 
ge, det är ju inte nödvändigtvis tumme upp eller tumme ner som jag vill ge. Men om 
jag trycker där så kanske jag får välja.  
Hon klickar, hon läser och väljer rubriken Fortnox program. Hon låtsas skriva i 
rutan. 
Hon ser att hon kan välja att bli kontaktad, men klickar inte där. Hon väljer bifoga 
fil först. Hon genomför processen utan problem. Hon tänker inte på att hon inte har 
klickat på Kontakta mig, hon säger det bara.  
 
Nu ska jag skicka iväg detta. Titta vad fint, där fick jag en bekräftelse. 
Hon läser men reagerar att det inte står när hon kommer att få svar. Det önskar 
hon. Vill ha återkoppling. 
 
Testet avslutas 
Tid: 3:10 
 
Efter testet går hon igenom stegen igen (frivilligt) och genomför processen och ber 
denna gången om att bli kontaktad. Utan problem. 
 

• Vad tycker du om Feedback-knappens placering? 
Det tog lite tid innan jag fattade att det var den knappen jag skulle trycka på, 
men den är blå så det är bra. Hon letade inte mer än ca 30 sekunder. 
Jag vill spontant ha allting samlat där uppe, hon pekar på Hjälp till höger. 
Inne in hjälpen. Hon vill hellre ha en textrad än tummarna. Placera den vid 
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chattfunktionen så blir den enkel för mig att hitta. Egentligen tar det ju bara 
en gång sedan har man lärt sig det, så det är kanske inte så betydelsefullt 
egentligen. 

 
• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox, funkar det? 

Enkelt och lättförståeligt, det bästa är att man kan bifoga fil. Inget 
märkvärdigt. 

• Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till 
Fortnox? 
Ja, jag har funderat på det när jag har saknat en rapport., att det hade varit 
bra om jag kunde höra av mig. Men det har inte funnits någonstans att hör 
av sig. Jag har ringt kundtjänst någon gång vet jag då får man hjälp men 
detta är lättare med en sådan knapp. 

• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på 
kring prototypen? 
Nej, inte spontant. 

 
Vi diskuterar tummarna och hur hon tänker om dem och hon tolkade det som att det 
bara var bra/dåligt som man kunde säga där. 
 
Bilaga 15c: Resultat användartest, prototyp 2 
Deltagare 3:     2019-04-09 
 
Jag loggar in, klickar sedan direkt på logga in igen. 
Hon läser uppgifterna igen. 
 
Nu ska jag leta efter var jag kan lämna någon slags rapport. Feedback kanske. 
Hon klickar där och väljer rubrik. Hon är osäker men väljer Fortnox program, 
sedan klickar hon på kontaka mig, väljer mejladress och sparar. Sedan skickar hon 
det. Hon missade att bifoga fil men ser att man kan göra det för hon säger det. 
 
Testet avslutas. 
Tid: 1:30  
 

• Vad tycker du om Feedback-knappens placering? 
Hur kändes det, du klickade direkt på Feedback-knappen när du 
loggat in? 
Jag såg den ganska tydligt, men jag hade kanske egentligen hellre letat 
under hjälp, jag vill att det ska finnas i det hörnet. Men sedan såg jag 
knappen.  
 

• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox, funkar det? 
Det är lagom antal steg, det är inte för mycket. 
Det var väldigt enkelt, men samtidigt svårt när man inte har något verkligt 
problem. 
 

• Är det något du saknar från det vi diskuterade på workshopen? 
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Nej 
 

• Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till 
Fortnox? 
Ja, verkligen. 

 
• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på 

kring prototypen? 
 Nä, allting är bra och att det inte finns så många alternativ. det är bra att 
man kan bli kontaktad så behöver man inte skriva så mycket. Det är just 
platsen på knappen som inte känns så naturligt. 

 

Bilaga 15d: Resultat användartest, prototyp 2 
Deltagare 4:     2019-04-09 
 
Jag börjar med att trycka på logga in och så är det redan ifyllda uppgifter, så jag 
loggar in igen. Nu är jag inne i programmet.  
Hon tittar runt lite. Då kan jag gå direkt till Feedback eller? Den är väldigt tydlig. 
Hon läser rubrikerna och sedan uppgiften på pappret gen. 
Hon väljer rubrik, Fortnox program och klickar sedan i fritextrutan. Hon undrar 
vad det är för text som dyker upp i fritextrutan. Hon reflekterar över att hon själv 
kan skapa ett word-dok och bifoga. Hon går igenom processen utan problem. Hon 
klickar på kontakta mig och läser vad det står och väljer telefon klickar spara. 
 
Testet avslutas. 
Tid: 2 min 

• Vad tycker du om Feedback-knappens placering? 
Jättesynligt på sidan, jag såg den direkt. Den är blå och jag kopplar ihop det 
med den blå hjälp som man vet finns där. 
 

• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox, funkar det? 
Jag gillar att det är på samma sida som programmet, i rätt kontext. 

 
• Är det något du saknar från det vi diskuterade på workshopen? 

Nej, jag kommer verkligen inte på något alls. Att välja att bli kontaktad är 
superbra, jag vill alltid ta det på telefon. 

 
• Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till 

Fortnox? 
Ja, det är simpelt och clean 

 
• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på 

kring prototypen? 
Jag hade velat veta när jag blir kontaktad, jag vill att det ska framgå ungefär 
när de hör av sig. 
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Bilaga 15e: Resultat användartest, prototyp 2 
Deltagare 4:     2019-04-09 
 
Då loggar jag in.  
Han låtsas att han bokför och berättar vad för rapport han vill ha. (det tar ca 1,30) 
 
Då klickar jag på hjälp kanske.  
Han läser texten och ser tips och trix och försöker klicka där.  
Det går inte, han ser supportinloggning och försöker klicka där.  
Jag är ju inloggad, på och av det förstår jag inte, han tester den, jag får förklara att 
det inte fungerar.  
Han klickar på visar alla och det fungerar inte heller, han går ur Hjälp. 
 
Han provar att klicka på rapporter, det går inte. Han klickar på meny och läser där. 
Nu vet jag inte hur jag ska göra, jag stänger den.  
Där har vi något som heter Feedback, gilla eller ogilla. (nu har det gått 4 minuter).  
Feedback var skriven med så liten text, man ser det knappt. Men där var den, jag 
väljer Fortnox program.  
Han läser sedan uppgiften igen om vad han ska göra. Han låtsas skriva i textrutan. 
Sedan klickar han på kontaktar mig och går snabbt igenom stegen utan problem. 
Han ser att det har sparats. Sedan bifogar han en fil och ser att det har sparats. 
 
Testet avslutas 
Tid: 6 minuter 
 

• Vad tycker du om Feedback-knappens placering? 
Det känns mer naturlig när den ligger framme. men jag vet också att det 
kommer fram andra uppgifter där ibland och de får inte skymma varandra. 
Själva knappen är bra. Det är så ljust i rummet och texten är liten så jag såg 
inte att det stod feedback på knappen. Men tumme upp och tumme var inte 
självklart, men jag gillar de nu. Vad ska jag ha dem till tänkte jag först men 
när jag ser att det står feedback så kopplar jag symbolerna och jag tycker 
om dem. 
 

• Hur kändes flödet för att lämna feedback till Fortnox, funkar det? 
Det är precis lagom, välja rubrik, skriva några rader och be om att bli 
kontaktad och bifoga fil. Det är inte för mycket. 

 
• Är det något du saknar från det vi diskuterade på workshopen? 

Nä, denna prototypen är bättre än den första. Nu känns det mer logiskt och 
positivt, mer välkomnande. 
 

• Skulle du använda funktionen Feedback om du har önskemål till 
Fortnox? 
ja, absolut det tror jag. Därför kan det vara en fördel att alltid har den 
framme, synlig. Det kan bli mer spontant då. 
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• Är det något annat du vill tillägga eller som du har synpunkter på 
kring prototypen? 
 

 
Bilaga 16: Resultat expertutlåtande 2 
 

- Var konsekvent gällande navigering tillbaka. Testa på användare om tid 
finns och lägg i så fall till en tillbakaknapp om de inte förstår. 

- Om det finns tid så testa hur lång tid det tar för användare att hitta feedback-
knappen i Hjälpavsnittet respektive vid sidan av skärmen och ta beslut om 
placering efter det. Om det inte finns någon större skillnad så beskriv det i 
rapporten. 

- Val av färger och placering av prototyp känns bra, det visar tydligt att de 
hör ihop. 

- Processen, att genomföra de olika stegen för att lämna feedback känns 
logiska. 

- Det finns några interaktioner som inte är konsekventa, ändra gärna på det. 
(Docenten refererade till att feedback inte visades på samma sätt i alla 
lägen. Det var länkat fel i prototypen) 

- Testa olika utformningar på feedback-knappen för att se hur användarnas 
mentala modell skiljer sig åt. Någon med tummar upp, någon med enbart 
text osv.  

 
Applikationen har ingen direkt påverkan på Företagets program. Som det ser ut nu 
kan användare genomföra de steg som du presenterat för mig tidigare.  
 
 


