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Sammanfattning  
 

När utvecklare skapar nya produkter så finns det en mängd olika detaljer att ta hänsyn till. 

Här är det många som tror att funktionerna är viktigast. Däremot blir frågan om hur 

produktens User Experience ska hanteras konstant viktigare. Därför görs det en mängd olika 

tester innan varje lansering för att se till att Produkten får ett bättre välkomnande hos 

kunderna. 

 

Syftet med denna studien var att skapa en tydligare överblick i hur man skapar ett bättre 

User Experience. Vi har skapat en vägledning i detta högaktuella området genom att skapa 

ett ramverk att följa. Detta gjordes då det kan vara svårt att följa de befintliga riktlinjerna, 

framförallt från de som egentligen inte kan något om ämnet. 

 

Studien utgick ifrån tidigare forskning med en kvalitativ datainsamlingsmetod. Det 

arbetades utifrån ett fallföretag där vi gjorde intervjuer för att få in deras åsikter av User 

Experience samt ramverk som redan finns att utgå ifrån. Information användes som metod 

för urvalet av informanter då det var viktigt för oss att informanterna visste mycket om 

ämnet och kunde utveckla informationen de gav oss. Syftet med den insamlade emperin var 

att komma fram till vilka delar som var viktiga att ha med i ett ramverk för ett bättre User 

Experience men också varför de var viktiga. Med denna informationen kunde vi ge vår 

version av ett ramverk för att skapa ett User Experience som passar in på fler projekt.  

 

Studiens resultat innehåller delarna som vi ansåg vara viktiga för att skapa ett ramverk som 

utvecklare kunde använda sig utav. Dessa var Design, UX-design, Användarbeteende, 

Användbarhet samt Human Computer Interaction som vi senare kunde sammanställa till 

olika faser inom vårt ramverk för User Experience. Vidare under resultatet kunde vi även 

utgöra olika faser för vårt ramverk och dessa blev Förståelse där utvecklarna ska skapa en 

förståelse för vad slutanvändarna verkligen vill ha. Forskning där man undersöker vilka 

tekniker som bör vara med för att ha en modern produkt. Skissa där man arbetar utifrån vad 

slutkonsumenten vill ha genom prototyper för att få med dess åsikter. Design där man går 

vidare lite från skissa-delen med en godkänd skiss till en fastställd design. Implementering 

som innebär själva skapandet av produkten. Sen sist har vi Utvärdera som innebär att ha 

användartester kontinuerligt för att se om det verkligen fungerar.  

 

Nyckelord: User Experience, användarfall, användare, informatik 

 



   
 

   
 

Summary 
 

There are many different details to consider for developers when creating a new product. 

Many believe that the functions is the most important. However the question about how the 

products User Experience should be handled gets more and more important. Because of that 

there are lots of tests before every launch to ensure that the product gets a better welcoming 

with the customers. 

 

The purpose with this study was to create a overview for how to create a better User 

Experience. We have created a guideline in this topical subject through creating a 

methodology to follow. This was done because of the difficulty to follow the current 

guidelines, and especially from those who really don´t know the subject. 

 

This study was based on previous research with a qualitative data collection method. We 

did our study from the eyes of a case business where we had interviews to get their opinions 

about User Experience and methodologies that already exists. The information that were 

used as method for the selection of informants because it was important for us that the 

informants knew what they were talking about. The purpose of the empirical data was to 

conclude which parts that were necessary to include in a methodology to get a more 

advanced User Experience but also why it is important. With this information we could give 

our version of a methodology to create a User Experience that fit in different projects. 

 

The results of the study contain the parts that we thought was important for creating a 

methodology that the developers could use. These were Design, UX-design, User Behavior, 

Usability and Human Computer Interaction that we later compiled to different phases in our 

methodology for User Experience. Furthermore when we concluded the phases for our 

methodology and these were Understanding where the developers shall create an 

understanding about what the user really wants. Research where you research what 

techniques that should be a part of a modern product. Sketch where you work from what 

the customer wants to get prototypes and test them to get their opinion. Design where you 

confirms which of the prototypes you will use in a completed design. Implementation where 

you create the product. The last phase is Evaluate  where you do usability testings 

continuously to know that it is really working. 

 

Keywords: User Experience, use cases, users, informatics 

  



   
 

   
 

Förord 
 

En tuff och krävande period av mycket forskning och analyserande har vi tagit oss igenom 

med hjälp av ett brinnande intresse för ämnet samt att vi lyckats behålla vårt målinriktade 

fokus. Att kunna få använda oss av våra kunskaper vi samlat på oss genom både studier 

samt ett långt samarbete med vårt fallföretag har varit väldigt spännande och utvecklande. 

Vi vill tacka vår handledare på Linnéuniversitetet som läst och gett oss feedback på vårt 

material under processens gång. Vi vill också tacka våra familjer som stöttat oss under 

vårens gång. Ett stort tack vill vi även ge till vårt fallföretag Softhouse i Växjö för att ni har 

inspirerat och hjälpt oss under alla dessa månader då vi har behandlat ert kontor som vårt 

andra hem. Tack! 

 

Viktor Häll & Dennis Salomonsson 

Växjö, 2019-05-16 
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1 Introduktion  
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden för vår studie samt tidigare forskning inom samma 

ämne. Det kommer även att presenteras en problemformulering, syfte samt studiens 

frågeställning för att läsaren ska få en uppfattning om vad studien kommer att innehålla. 

Senare i kapitlet kommer det även att finnas en avgränsning för studien men också 

målgruppen som vi har riktat in oss på. 

1.1 Inledning 

 

När utvecklare skapar nya produkter så finns det en mängd olika detaljer att ta hänsyn till. 

Några exempel på detta kan vara User Experience, säkerhet och funktioner. Det finns många 

som tror att funktionerna är viktigast. Däremot blir frågan om hur produktens User 

Experience ska hanteras konstant viktigare. Därför görs det en mängd olika tester innan 

varje lansering för att se till att Produkten får ett bättre välkomnande hos kunderna. 

 

Vi har valt att forska kring om det går att hitta viktiga faser att ha med i ett ramverk inom 

User Experience, då vi båda är intresserade utav den tekniska delen av vår utbildning samt 

att vi tycker User Experience (UX) är en viktig del när man jobbar med utveckling. Vi vet 

att det finns en hel del forskning inom detta område sedan tidigare men vi har valt att 

avgränsa oss till att tolka och förtydliga de metoder och riktlinjer som finns idag. 

 

Det som gjorde att vi fick upp ögonen för detta var att vi under vår praktik på Softhouse 

jobbade med en app som kommer att lanseras någon gång nu under våren. Under tiden vi 

jobbade med denna appen hade vi fått instruktioner på hur företaget ville att appen skulle se 

ut som vi följde så som vi skulle. Däremot när vi skulle lämna över projektet till de som 

skulle arbeta vidare med appen insåg dem att den inte skulle se ut alls som vi hade gjort den 

för det är inte det som skulle fungera bäst i längden. Det kommer att utföras användartester 

på appen inom kort för att se vad slutanvändarna tycker om den och det är det här vi tycker 

är intressant, hur det kunde gå från prototypen vi såg första gången till den produkten vi 

kommer att se i slutänden.  
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1.2 Tidigare forskning 

 

Något man brukar prata om när det kommer till User Experience är att ha en bra persona, 

en bra persona är baserad på riktiga personer och en noggrann forskning inom området av 

användarna. Det fokuserar på tre pelare, den första är nyckelmål som användarna har med 

användandet av produkten, det andra målet är hur man ska använda sig av användarnas 

beteenden och det tredje och sista är hur man använder användarnas attityder medan de utför 

sina mål med produkten. Målet när man gör ett persona är att det ska hjälpa dig att förstå 

om valen du gör kommer att hjälpa dina användare eller göra det svårare att nå målet med 

din produkt. Skillnaden mellan en skiss över hur produkten ska se ut (Wireframe) eller en 

prototyp och en persona är att personas inte passar in på en specifik del på ett projekt utan 

ska hjälpa dig att guidas varje del av projektet. En sådan kommer att ge dig en snabb referens 

till allt ifrån nya designval till strategiska ändringar. Personas bör vara som ett levande 

dokument då det ger en bild av vad allmänheten vill ha just i detta nu och det kan man se i 

flera fall att det ändras efter att det kommit nya forskningar som visar helt annan data än 

den du redan hade. Detta kommer därför att ge projektet ett strategiskt verktyg som konstant 

representerar användarnas beteende och öppnar för nya möjligheter. (Caddick & Cable 

2011) 

 

Kadavy (2011) diskuterar om hur relationen mellan User Experience (UX) och visuell 

design står sig, vilket inte alltid är självklart. Allt som är relaterat till användarens 

interaktion i en produkt hamnar inom ramen för UX, därmed blir alltså den visuella designen 

en av byggstenarna tillsammans med användbarhet och själva innehållet inom UX. Detta 

illustreras i bilden nedan, även om bilden är väldigt förenklad så visar den hur de olika 

delarna överlappar varandra inom just User Experience. 

 
Figur 1. Kadavy (2011) 
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Nagel (2016) beskriver en uppdelning av olika typer av enheter enligt storlek på dess skärm, 

även om detta inte är den enda aspekten man bör klassificera dem inom. Utöver 

skärmstorlek så kan man även klassificera dem efter layout, inmatningsmetoder och vilka 

enhetstyper det gäller och vad dessa vanligen används till. Men åter igen till storleken så 

bör man fokusera på den faktiska skärmstorleken och inte själva skärmupplösningen, då 

denna har en ganska liten inverkan på interaktionen och användbarheten. Nagel (2016) 

menar därför att storleken snarare bör beräknas efter centimeter snarare än efter antalet 

pixlar. Att lägga ett alltför stort fokus på just skärmstorleken kan dock komma att leda till 

rent felaktiga antaganden då det inte finns något samband mellan skärmstorlek, bandbredd 

och inmatningsmetoder, som exempelvis gester, tangentbord och mus.  

Alla olika enheter har fördelar och nackdelar, därför behöver alla funktioner inte finnas 

specifikt tillgängligt för dem alla utan det är enligt Nagel (2016) därför av stor vikt att man 

analyserar deras respektive användningsområden samt deras speciella egenskaper. De olika 

enheternas funktioner kan oftast delas upp i tre klasser; sannolika, lämpliga och förväntade 

egenskaper. 

 

Reiss (2012) bygger på ett ramverk på de delarna som man bör tänka på när man pratar om 

just User Experience under tiden man jobbar med en produkt. Detta ramverk har två pelare 

som den står på. Den första är att det ska vara enkelt att använda vilket även författaren 

tycker är ett dåligt uttryck men det fanns inget som kunde användas istället för det. Denna 

pelaren är främst om de fysiska delarna som är viktiga att tänka på och kan delas upp i två 

delar. Den första delen är att den ska vara funktionell (alltså att den faktiskt ska fungera). 

Det andra är att den ska vara responsiv (Man ska märka att den fungerar och produkten vet 

själv att den fungerar). Sedan måste man tänka ergonomiskt (Man ska enkelt kunna se, 

klicka, vrida och vända på de delar man vill). Den ska vara smidig (Allting är precis där 

man behöver det). Det sista inom detta området är att den ska vara idiotsäker (Designen ska 

hjälpa användaren att inte begå några misstag som kan förstöra för företaget). 

Reiss (2012) skriver även att när du tagit hand om den första pelaren är det dags att gå på 

den andra som heter Elegans och klarhet där man går igenom de psykologiska parametrarna 

som man måste ha i beaktning där man går igenom att produkten ska se ut på det sättet som 

passar bäst till din idé. Även här finns det fem olika delar att ta i beaktning. Det första är att 

det ska vara synligt (Man ska faktiskt kunna se allt som ska vara synligt). Den andra delen 

man ska tänka på är att det ska vara förståeligt (Med detta menas att man ska veta vad man 

letar efter och förstå hur det fungerar). Det tredje du ska tänka på är att det ska vara logiskt 

(sakerna man ser samt procedurerna användaren ska följa är vettiga). Det fjärde du bör ha i 

åtanke är att det ska vara konsekvent (Till exempel reglerna i ett spel ska inte ändras helt 

utan vetskap för användaren). Det sista inom ämnet av psykologiska faktorer är att det ska 

vara förutsägbart (När jag gör någonting ska jag veta exakt vad som kommer hända härnäst). 
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Zarou & Alharbi (2017) diskuterar om hur olika typer av mjukvara nuförtiden är en väldigt 

stor del av våra liv. Framgångsrik mjukvara är nu inte bara bestämd utefter vilka funktioner 

som applikationer har utan även hur dess User Experience är när man använder 

applikationen. Korrelationen mellan människa och dator (Human Computer Interaction) har 

skiftat sedan år 2000 så att det blir mer och mer en mätning av hur bra ditt User Experience 

är vilket har format den femte generationen av korrelationen av människan och datorn.  

Zarou & Alharbi (2017) skriver också att även om User Experience är allmänt antagen av 

utövare och industri finns det ingen vetenskaplig konsensus på en definition eller ens en 

teoretisk modell av User Experience. Den dynamiska naturen av User Experience testar 

både UX-design men även utvärderingsaktiviteter. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Så fort en digital produkt har mänskliga användare så kommer det att bli en process med att 

få den användarvänlig. Just användarvänlighet är ett svårdefinierat begrepp då det inte finns 

något konkret för vad som är just vänligt för användaren. Ett område som är högaktuellt och 

som ständigt ökar är just User Experience, detta innebär att användarens totala upplevelse 

av produkten ska kännas bland annat smidig, logisk och pedagogisk. 

 

Det finns väldigt många olika modeller och metoder när det kommer till User Experience 

men inga direkta riktlinjer som säger att gör du såhär kommer det att bli bra. Det är det vi 

ska försöka lösa i och med vår forskning. Vad vi kommer att genomföra är en undersökning 

på hur man kan skapa en mer lättolkad vägledningen för framtagande av User Experience 

genom att kunna följa samma grundsteg varje gång man ska göra ett nytt projekt. Vad är det 

som ska göras? Vilken tidpunkt under projektet ska detta göras? Finns det något som 

kommer att fungera överallt?  

Detta är inget uppdrag vi direkt har fått tilldelat ifrån vårt fallföretag, men de ser en stor 

potential inom ämnet och anser att det kan vara till stor hjälp i framtida projekt. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att se hur vi kan lyckas ta fram en guide för en tydligare överblick 

i hur man skapar ett bättre User Experience. Vårt syfte är alltså att skapa en vägledning i 

detta högaktuella område genom att utforma ett ramverk med de olika delar eller faser som 

behövs, då det kan vara svårt att tolka och följa de befintliga löst beskrivna riktlinjerna. 

Framförallt för de som inte är alltför erfarna inom ämnet utan försöker att etablera sin 

kunskapsbank. 

Vårt resultat i denna studie är tänkt att kunna fungera som en form av guide för att 

konkretisera de lösa riktlinjer och löst skrivna regler som idag existerar inom området 

utifrån vårt fallföretags rutiner och tillvägagångssätt. Vi är väl medvetna om att det skiljer 

sig mycket från uppdrag till uppdrag beroende både på typ av produkt samt hur samarbetet 

med kunden ser ut, men genom att försöka konkretisera riktlinjer för hur man kan gå tillväga 

hoppas vi kunna bidra med att skapa en grund till ett tillvägagångssätt att följa för att få 

fram ett tydligt behov för den aktuella produkten.  

 

Frågeställning: 

 

Vilka faser behövs i ett ramverk för att konkretisera arbetssätten till ett fungerande User 

Experience? 

1.5 Avgränsning 

 

I denna studien kommer vi att undersöka om det är möjligt att skapa en bättre överblick i 

hur man går tillväga för att skapa bra User Experience för användarna av en produkt. Detta 

kommer vi att göra genom ett fallföretag som i detta fallet kommer att vara Softhouse då vi 

redan har kontakter där samt att det är ständigt återkommande fall som de har att jobba med. 

Vi kommer därför att använda oss utav några av Softhouse anställda för att få fram svar på 

våra frågor när det kommer till hur de gör med sina produkter för att få ett bra User 

Experience. Detta kommer ge en målgrupp där egentligen alla som är med och utvecklar de 

olika system och program med olika kompetenser kommer att finnas representerade vilket 

möjligtvis kommer att visa att personer från olika delar av utvecklingen tycker lite olika 

kring hur de olika processerna ser ut, men vi kommer att göra ett så kallat stickprov för att 

se vad de tycker. Vi kommer att avgränsa vårt fokus till att enbart handla kring hur de 

processer och tillvägagångssätt som används vid framtagandet av hur ett UX-gränssnitt kan 

se ut för dessa personer som arbetar hos Softhouse Consulting AB i Växjö. 
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1.6 Målgrupp 

 

Målgruppen för denna studien kommer att vara alla som håller på med utveckling som 

tycker att det finns för många riktlinjer att välja mellan och som vill ha en mer specifik väg 

att kunna utgå ifrån vid framtagandet utav ett bra fungerande UX-gränssnitt. Detta kommer 

då förhoppningsvis att hjälpa dem i allt från beslutstagande till formering av sina produkter. 

Men denna lösning kommer främst att vara för nystartade företag som kanske inte redan har 

gjort någonting liknande där man verkligen måste tänka på User Experience, de som redan 

arbetar med det men inte funnit en väl fungerande process eller de som helt enkelt är 

intresserade och söker efter en grund att stå på. För dem kommer detta kunna fungera som 

en vägledare där de kan ta de delar de behöver samt att de kan använda resten som en knuff 

i rätt riktning och som med små förändringar går att applicera på olika typer av 

produktutveckling där man söker efter kundernas krav och åsikter som ofta är svårt att få 

fram på ett effektivt sätt.  
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2 Teori 
 

I detta kapitel presenteras studiens teori, syftet med detta är att presentera den teori som 

studien kommer att utgå ifrån. Detta kommer att vara kopplat till studiens syfte och 

problemformulering. Teorin kommer att användas senare i studien för att analysera 

resultatet samt för att besvara studiens frågeställning. 

2.1 Design 

 

Kadavy (2011) beskriver i sin text att det är viktigt att förstå designens olika lager, att få 

dessa lager att fungera är nyckeln för att skapa en design som ser bra ut, som löser problemen 

och som verkligen påverkar användarna. Dessa lager är sådant som vi lärt oss antingen 

genom evolution eller av våra egna erfarenheter. Lagren som Kadavy (2011) nämner 

innefattar delar av designen som tillsammans skapar den design som användaren uppfattar, 

allt ifrån färger, typsnitt på text samt strukturen på hur produkten är uppbyggd. 

Lager är som mest viktigt när man skapar applikationer som till exempel webbsidor. I dag 

är människor utsatta för mer information än någonsin tidigare och det finns helt enkelt inte 

tid att processa allt. Därför använder människan ofta genvägar för att bestämma vad som är 

värt vår uppmärksamhet. Inom psykologi kallas dessa genvägar för heuristik. Detta hjälper 

oss lösa komplexa problem men även att göra komplexa val genom att använda “regler” 

som antingen är programmerade in i oss genom evolution eller inlärda från egna 

erfarenheter. 

Dessa heuristiker är väldigt viktiga när det kommer till val vi gör på hemsidor. Det är de 

som bestämmer om vi väljer att lita på om en nyhetssida ger en korrekt information eller 

hur mycket vi litar på att en internetbetalning går till på ett säkert sätt. Det visar sig i båda 

dessa fall att designen är den mest viktiga heuristiken vi processar när vi bestämmer oss om 

en sida är trovärdig. Faktorerna som influerar designen är för många för att räknas. Man 

skulle kunna fråga ett dussin olika design experter vilka faktorer som de tycker är viktigast 

när det kommer till design och alla skulle ge olika svar, men även om man får olika svar 

skulle de ändå täcka ungefär samma område. 

 

2.2 UX-design 

 

Enligt Garrett (2011) så tänker de flesta på design i estetiska termer, en väldesignad produkt 

ser bra ut och känns bra. Ett annat vanligt sätt att tänka på design är i funktionella termer, 

en väldesignad produkt gör det den utlovar och ger ett bra resultat. På samma sätt kan en till 

synes snyggt designad produkt ge dåliga resultat, exempelvis en sax som klipper snett, en 
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full bläckpenna som inte syns på pappret eller en skrivare som bara fortsätter att trassla till 

papperna. Det finns då brister i den funktionella designen. 

 

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it 

works.” — Steve Jobs. 

 

Men när det kommer till att designa för att skapa User Experience så får man titta bortom 

både det funktionella och det estetiska. När det kommer till att designa för User Experience 

så handlar det ofta om innehåll och sammanhang. En knapp ska exempelvis vara estetiskt 

designad för att vara lockande att använda, den ska ha funktionaliteten att utföra det den är 

tänkt att göra, samtidigt ska User Experience-designen se till att knappen är lätt att hitta, att 

man förstår att man har tryckt på den samt att den kanske ska ha en större storlek om den 

har en väldigt viktig funktion. Den ska även finnas tillhands just vid de tillfällen då den 

behövs (Garret, 2011).  

 

2.3 Användarbeteende 

 

Castañeda, Muñoz-Leiva, Luque (2007) diskuterar om hur beteendet bland 

internetanvändare varierar beroende på vad deras syfte är. Man brukar säga att det finns två 

huvudsyften när man besöker en webbsida, den ena är de som besöker en hemsida med ett 

annat syfte än att bara surfa, dessa användare utvärderar webbplatserna främst på deras 

funktionella aspekter. Det andra huvudsyftet när man besöker en webbplats mer för att bara 

slösurfa runt. Där drivs man mer utav de hedonistiska aspekterna. ”Hedonism-är ett begrepp 

inom psykologin som talar för att det enda målet människor har med sina handlingar är att 

uppnå lust eller lycka för sig själv” (NE, 2016). Det har även visat sig att en positiv 

inställning påverkar användarens framtida acceptans av webbplatsen. Denna studie 

fokuserade på avsikten av användandet av webbplatser. Studier stödjer en stark positiv 

koppling mellan avsikten och acceptans för IT och att testa denna kopplingen skulle inte 

tjäna något syfte då det ändå skulle ge samma resultat. Användare är även medvetna om 

sina beslut att acceptera en teknik, därför kan acceptans förklaras av det underliggande 

beteendeintaget.  
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2.4 Användbarhet 

 

Rubin (2008) beskriver definitionen av användbarhet (usability) som avsaknaden av 

frustration i användningen. Vidare beskrivs det att om en produkt ska vara lättanvänd ska 

man kunna förvänta sig att man kan använda den utan några problem. En användbar produkt 

eller tjänst bör även vara effektiv, tillfredsställande, lärbar och tillgänglig. 

 

Att få en produkt eller tjänst till att vara just användbar så ska användaren känna att det är 

möjligt för denne att uppnå sina mål, detta är en bedömning som görs av varje användare 

och är helt avgörande om produkten kommer att användas eller hamna vid sidan av. Känner 

användaren ingen motivation att använda just den produkt eller tjänst man tagit fram så 

menar Rubin (2008) att det inte spelar någon roll ifall produkten är lätt att använda, lätt att 

lära sig eller till och med tillfredsställande att använda, frambringar den inte användarens 

motivation så kommer produkten inte att användas om den så ges bort gratis. Tros detta så 

är användbarheten förmodligen det element som oftast förbises i framtagandet av nya 

produkter (Rubin, 2008). 

 

Ett uttryck som är nära besläktat med användbarhet är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar 

om att ha tillgång till de produkter och funktioner som gör att man kan nå sitt mål. Detta 

innebär att man måste identifiera sina tänkta användare och anpassa produkten efter dessa, 

det kan handla om allt ifrån tekniska kunskaper, vilka enheter användarna kan tänkas 

använda sig utav eller i vilka situationer produkten ska användas. Rubin (2008) diskuterar 

att en viktig synpunkt att ta hänsyn till är att en produkt ska kunna användas även utav 

användare med olika funktionshinder, permanenta eller tillfälliga, för att produkten ska 

kunna kallas användbar. Det kan exempelvis vara ljusstyrka eller att skapa en så enkel 

design som möjligt. Ofta så ger dessa anpassningar till personer med funktionshinder även 

fördelar för de användare utan hinder, då de skapar en enkelhet som man ofta underskattar 

vid framtagandet av produkten i första skedet (Rubin, 2008). 
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2.5 Human–computer interaction 

 

Kim, G. (2015) beskriver Human-Computer Interaction (HCI) som en väldigt viktig del 

inom utveckling. Trots detta är en bra HCI design svårt att göra på ett smidigt sätt. Detta 

främst för att det är ett uppdrag med många delar som man måste ta i beaktning. Dessa delar 

kan vara vilken typ av användare man kommer ha, vilka egenskaper uppdragen har, vilka 

förmågor enheterna har, vad enheterna kostar, avsaknaden av mål eller mer exakta 

mätmetoder och sedan förändring i teknologin. Över den relativt unga historien om HCI har 

forskare och utvecklare i området samlat på sig och etablerat basprinciper för en bra HCI 

design i förhoppningen av att nå några av huvudmålen som man har satt tidigare. Vi är väl 

medvetna om att Nielsens ten Heuristics for User Experience är väldigt omskriven i dessa 

fallen men vi anser att Kim, G. (2015) har ett större fokus på att anpassa produkten efter 

information kring dess tänkta användare. 

 

2.5.1 Lär känna dina användare 

 

Detta är den viktigaste principen när man pratar om HCI. Denna principen är precis som det 

står i rubriken att man ska lära känna sina användare, ändå så har detta uttrycket bara börjat 

användas som ett slagord de senaste åren. Denna principen menar att interaktionerna samt 

gränssnittet borde tillgodose behoven och förmågorna från huvudanvändarna av systemet. 

Även om detta låter som en enkel sak att göra är ofta fallet att HCI designers fortsätter utan 

att helt förstå användaren, exempel på detta kan vara när man gissar egenskaper som ålder, 

kön kulturella bakgrunder, detta kan göra stor skillnad på vad det är kunden verkligen vill 

ha i slutändan. Det som däremot blir allt vanligare i dagens teknologiska samhälle är 

konceptet “universell användbarhet” där man istället gör applikationer eller webbsidor som 

passar för den stora massan och inte bara en enskild målgrupp. Men hur bra det än låter så 

är det väldigt svårt att uppnå detta på ett bra sätt med bara ett gränssnitt så det man brukar 

göra är att skapa samma applikation eller webbsida med flera olika gränssnitt. (Kim, G. 

2015). 

2.5.2 Förstå uppgiften 

 

En annan rimlig princip att utgå ifrån är att fokusera på att förstå uppgiften. Att förstå 

uppgiften är nära relaterat till interaktionsmodeller samt användaranalyser. Allt detta 

grundar sig i att identifiera strukturen av mindre uppgifter på en abstraktionsnivå anpassat 

för den typiska användaren. Ett bra exempel på detta kan vara när en användare ska ändra 

vilket Wi-Fi den använder sig utav. För en expert inom datornätverk skulle uppdraget vara 

modellerat med detaljerade steg som man skulle följa. På andra sidan skulle användaren 
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med mindre vana bara involvera inmatning av ett lösenord för Wi-Fi:t som automatiskt 

väljs. (Kim, G. 2015). 

2.5.3 Reducera minnesanvändningen 

 

Att designa interaktion med så lite minnesanvändning som möjligt är en tredje princip som 

kan vara bra att ta i beaktning. Att hålla användarens korttidsminneslampa tänd är extremt 

viktigt för ett gränssnitt för att uppdraget ska vara så snabbt och smidigt som möjligt. 

Vanligtvis så kan människans korttidsminne bara hantera mellan fem och nio delar av 

informationen man får till sig. Detta kan vara bra att tänka på i situationer som när du ska 

skapa en meny, för att behålla en medvetenhet från användarna bör man hålla sig under 

denna siffran. (Kim, G. 2015). 

 

2.5.4 Strävan om konsekvens 

 

Ett sätt att lätta på trycket på korttidsminnet är att hålla det konsekvent. Detta bör appliceras 

på alla olika sorters applikationer för både interaktioner och gränssnittet för 

implementationen. Användaren blir troligtvis förvirrad och uppge felaktiga svar om samma 

del av uppgiften kommer flera gånger men på olika sätt. Det finns alltså möjlighet för 

samma del av uppgiften att komma flera gånger men då är det extremt viktigt att det ser 

likadant ut varje gång. Förutom den detaljen att användaren vet vad som ska göras leder 

konsekvens även till en viss tillhörighet vilket även leder till en högre acceptansnivå och en 

bättre inställning. (Kim, G. 2015). 

2.5.5 Påminn användaren och uppdatera deras minnen 

 

Alla märkbara uppdrag kommer att involvera minnet, därför är en annan strategi att använda 

sig utav ett gränssnitt som kontinuerligt påminner användaren om viktig information och på 

så sätt uppdatera deras minnen. En speciell typ av informativ feedback är att ge användaren 

en sorts varning när den väljer att stänga ner en större process. Ett exempel på detta kan vara 

när man väljer att beställa hem en bok från internet och inte bara det att man behöver 

bekräfta sitt kontonummer utan man ska även signalera att beställningen är klar och 

“stängd”. Detta gör att sidan matchar användarens mentala bild av den interaktiva 

processen. (Kim, G. 2015). 
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2.5.6 Förhindra och åtgärda tidigare fel 

 

När applikationen vill att användaren löser uppgiften på ett snabbt sätt är det även viktigt 

att det blir felfritt. Därför är det extremt viktigt att applikationen blir designad på ett visst 

sätt för att undvika förvirring. Det är då väldigt viktigt att bara ge den informationen som är 

viktig för just den tidpunkten just då för att undvika diverse fel. Ett sätt man kan göra detta 

på är att ha de alternativen som inte borde fungera görs icke klickbara för att inte användaren 

ska hamna fel. Även om applikationen skulle göra allt för att det inte skulle bli några fel 

finns risken alltid för att det blir så. Därför är det alltid bra att implementera ett sätt att gå 

tillbaka för att ta bort misstaget och börja om. (Kim, G. 2015). 

2.5.7 Naturlighet 

 

Den sista stora principen när det kommer till HCI är att sträva efter ”naturliga” interaktioner 

och gränssnitt. Denna naturlighet reflekterar till olika aktiviteter som man stöter på i sin 

vardag. Exempelvis så menar Kim, G (2015) att den dag då ett gränssnitt med ett naturligt 

språkbaserat konversationssnitt är möjligt, så kommer man närmre ett perfekt HCI, då det 

är på detta sätt människor, och därmed användarna, kommunicerar. Detta kan dock vara 

svårt när det kommer till interaktionen med en dator, och därför kan ett alternativ vara att 

modellera interaktionen ”metaforiskt” till den verkliga användaren. Kim, G (2015) 

beskriver detta med hjälp av exemplet i Figur 2, då denna visar hur man ”metaforiskt” kan 

rotera ett objekt i 3D med hjälp av en mus som är en 2D-enhet. (Kim, G. 2015). 

 
Figur 2. ARCBall: 3-D (Shoemake, K., Graphics Interface, 92, 151–156, 1992 [7].) 

 

Denna typ av rotation av objektet är ett så naturligt och metaforiskt gränssnitt att ingen 

förklaring krävs för att användaren ska förstå hur man ska arbeta för att rotera objektet.  
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga ansats, datainsamlingsmetod, 

tillvägagångssätt samt urval. Det kommer även att diskuteras om studiens reliabilitet, 

validitet, hur empiri behandlats samt en presentation över studiens etiska överväganden. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

 

Vi har valt att göra en studie där vi har arbetat utifrån tidigare forskning som vi sedan 

studerat och jämfört med vår empiriska undersökning. Detta gjorde vi för att få en större 

grund att stå på men då det inte fanns något speciellt ramverk för UX valde vi att samla så 

mycket information vi kunde för att sedan göra en egen för att uppfylla så många kriterier 

som möjligt. Enligt Jacobsen (2002) är den deduktiva metoden som så att man först skaffar 

sig vissa förväntningar för att sedan se om dessa förväntningarna stämmer överens med 

verkligheten. 

 

Den kvalitativa ansatsen är mest inriktade på att ge en rik beskrivning av både situationen 

men också miljön kring individen. Om fallet är sådant att man i sin undersökning behöver 

nyanserad data som går på djupet är det oftast fokuserat på en minimerad storlek av 

informanter då det finns stor risk att få många olika svar. Detta är det man kallar för 

kvalitativ data. Man väljer då också att studera fenomenet i sin kontext för att få svaret 

utifrån deras perspektiv (Jacobsen, 2002).  

 

Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ ansats för att samla in vår information från 

informanterna. Detta för att denna metoden är bra för att få svar på varför man gör någonting 

och inte bara vad det är man gör. Men även för att få åsikter om händelser runt omkring av 

de människor som har med projektet att göra. Studien har gjorts kvalitativt då det blir svårt 

att få motiverade svar på enkäter och för att få ut den informationen vi sökte krävdes det att 

få längre och mer utvecklade svar vilket vi fick tack vare våra intervjuer. Med detta fick vi 

en förståelse både för hur mycket informanterna använder sig av UX men även vilka 

byggstenar de använder sig av och vilka delar som är viktigast när man lägger grunden för 

nya applikationer. 
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3.2 Datainsamling  

 

Vi har valt att använda oss utav intervjuer då vi ville veta hur de anställda inom Softhouse 

tänkte när det kommer till UX. Hade vi velat ha mer vanliga frågor för att få fram saker som 

vilket program man använder oftast och liknande hade vi istället gjort en enkätundersökning 

men kände att detta hade gett ett helt annat resultat än det vi ville. Sedan gör vi en studie 

där vi använt oss av tidigare forskning som genomgått liknande studier som den vi tänkt 

bara att de varit ute efter andra resultat. Observationer var en del vi funderade på att ha då 

de som vi har intervjuer med skulle få testa på olika prototyper som vi hade gjort. Men vi 

valde att inte göra detta då vi kände att det inte blev passande utan vi ville hellre ha med 

åsikter från informanternas projekt som de själva arbetar med. Detta för att det var bättre att 

de fick förklara något som de redan var bekväma med istället för att behöva lära sig något 

nytt. 

 

Enligt Jacobsen (2002) är intervjuer extremt tidskrävande samt att det är ofta förekommande 

att den administrativa delen är lika tidskrävande. Det ger även en stor mängd data att gå 

igenom. Antingen från inspelat material eller ifrån anteckningar beroende på vilket sätt man 

valt. Jacobsen (2002) menar även att anledningen till att man tar det individuellt är att man 

kan få fram många olika synpunkter som man inte fått om man gjort det i större grupper då 

det finns risk för att den ena parten överröstar de andra. Därför får man fram informantens 

egna tolkningar mycket lättare med hjälp utav en individuell intervju samt att man får 

klarhet i hur individen uppfattar och inlägger mening i olika förhållanden. 

3.2.1 Urval 

 

Under studien som vi genomfört har urvalsmetoden varit Information, där eftersöks 

personer som är väl insatta och sitter på goda kunskaper inom det området som ska täckas. 

Det är extra meriterande om dessa personer har lätt för att prata om sina erfarenheter. Denna 

urvalsmetod kan vara svår att implementera då dessa personerna kan vara svåra att hitta 

(Jacobsen, 2002). 

Vi valde själva ut fem personer som passade in på våra önskemål, det vill säga att de vet 

mycket om UX och de kan ge en bra förklaring för oss vad det innebär. Dessa fem 

personerna är alla konsulter som är uthyrda på olika företag med frontend-utveckling som 

inriktning, detta betyder att de har en väldigt bred kunskap inom olika områden och alla 

jobbar egentligen på olika sätt vilket ändå ger en blandad grupp för denna undersökningen. 

Erfarenheten från informanterna varierade, de hade arbetat med olika frontendlösningar i 

allt mellan 2 och 28 år. 
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3.2.2 Genomförande 

 

Enligt Jacobsen (2002) innehåller en semistrukturerad intervju en lista över de ämnen som 

man ska ta upp. Detta görs för att få åsikter och följdfrågor från informanten. Anledningen 

för detta är att få med en bredare alternativt djupare information.  

Under framtagandet av våra intervjufrågor utgick vi från delarna av vårt teorikapitel 

samtidigt som det skulle ge svar på vår forskningsfråga. Vi delade in våra intervjufrågor i 

fem kategorier:  

 

• Design 

• UX-design 

• Användarbeteende 

• Användbarhet 

• Human Computer Interaction 

 

Frågorna som ställdes var öppna och följdes även upp med följdfrågor för att inte missa 

någon viktig information. Intervjuerna gjordes individuellt med varje informant för att 

personen skulle få ut allt de visste utan att bli avbrutna eller få en ändrad åsikt för att en 

annan informant sa något annat. Vi valde även att spela in alla intervjuer ifall vi skulle missa 

någon information i anteckningarna. Något annat som är väldigt bra att tänka på när man 

genomför intervjuer är att det ska hållas i miljöer där informanten är bekväm och känner 

igen sig (Jacobsen, 2002). Detta var också något vi tog i beaktning och hade därför våra 

intervjuer på deras kontor på Softhouse. 

 

3.3 Analys 

 

Enligt Jacobsen (2002) ska man under analysen av den kvalitativa datan tänka på följande. 

Man ska få en grundlig och detaljerad beskrivning av den datan man har samlat in. Man ska 

alltså tänka på alla situationer, intervjuer och samtal och räkna in dem i sin analys av datan. 

Nästa fas i analysen bör vara att systematisera den överskådliga datan man har samlat in och 

om det behövs sållar man även bort information som kan tänkas vara överflödig. Det är 

också väldigt viktigt i detta steget att kategorisera de olika delarna i sin data så att den är 

lättåtkomlig senare när man ska få ut resultatet. Det sista steget är att tolka datan som man 

samlat in för att undersöka om det finns någon dold information som man missat tidigare. 

 

Efter insamlingen av vår data lade vi stort fokus på hur vår empiriska undersökning hade 

gått. Vi försökte så gott vi kunde även kategorisera vad som egentligen passade in var på 
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vår undersökning så att det skulle bli lättare att hitta senare. Detta gjorde genom att använda 

oss utav intervjufrågorna, främst den sista. Där informanterna svarade på vilka steg de gick 

igenom när de skapade sina UX. Här fick vi efter analysering fram följande kategorier: 

Första kategorin blev undersökning, andra blev analysering, tredje blev implementering och 

sista blev utvärdering. Efter detta smalnade vi ner kategorierna till mindre delar som vi 

jämförde med vårt teorikapitel och skapade vårt eget ramverk av detta. 

3.4 Tillförlitlighet 

 

Enligt Jacobsen (2002) bör en undersökning vara både pålitlig och valid. Reliabilitet i detta 

fallet menar man att du ska kunna göra samma undersökning flera gånger på samma sätt 

och då få samma resultat varje gång. Med validitet däremot menar man att det man mäter 

ska vara relevant för det du egentligen undersöker. 

3.4.1 Reliabilitet 

 

Något som vi har varit noga med under våra intervjuer var att vi skulle ställa frågorna på 

samma sätt till samtliga. Detta för att alla informanter skulle ha samma förutsättningar 

(Jacobsen, 2002). 

 

Vi funderade länge på hur vi skulle formulera våra frågor och gjorde om dem flera gånger 

för att de inte fick vara ledande men de fick heller inte vara otydliga. Vi var väldigt noga att 

även följdfrågorna skulle bli lika till alla informanter även om deras svar kunde vara väldigt 

olika. Men då frågorna var väldigt öppna på förhand och därför innefattade även oftast 

följdfrågorna. 

 

3.4.2 Validitet 

 

Efter vi hade sammanställt våra intervjuer hade vi diskussioner med informanterna för att 

säkerställa informationen vi fått fram ifall vi missat något. Detta var även en viktig del för 

att minska missförstånden. Poängen med detta var att undersöka i vilken grad som 

informanterna kände igen sig i de presenterade resultaten (Jacobsen, 2002).  
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3.5 Etiska överväganden 

 

Enligt Jacobsen (2002) är förutsättningen för begreppet informerat samtycke att den som 

undersöks frivilligt ska delta i undersökningen, samt att personen i fråga ska veta vilka risker 

och vinster som deltagandet kan medföra. Detta kan beskrivas i två komponenter: 

 

Den första är kompetens och med det menar man att personen i fråga måste själv få 

bestämma om man vill delta i undersökningen. Men de ska även ha förmåga att värdera för- 

och nackdelar för att sedan kunna göra ett val mellan olika alternativ. (Jacobsen 2002) Det 

här var något som vi va väldigt noggranna med och hade i stor beaktning då vi valde ut 

personer som vi visste jobbade med dessa frågor dagligen och inte skulle ha några problem 

att svara på några frågor. 

 

Den andra komponenten är frivillighet och här menar Jacobsen (2002) att de som undersöks 

ska själva få välja om de vill undersökas eller inte. Här kan man dra paralleller till patienter 

på ett sjukhus där de flesta kan tycka att en undersökning är en bra idé medan andra kanske 

känner sig tvungna att vara med. Detta va också något vi kanske inte tänkte så mycket på 

men vi kände ändå att vi inte satte någon som helst press på de vi ville intervjua utan om de 

hade sagt att de inte ville vara med så hade vi förstått deras vilja och försökt få tag på någon 

annan. 

 

Vi valde även att spela in våra intervjuer för att enklare få med all information. Detta var 

också något som vi var tvungna att fråga informanterna först för att säkerställa att de 

samtyckte. 
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4 Resultat 
 

Detta kapitel presenterar studiens resultat från den kvalitativa undersökningen. Vi har här 

valt att dela upp det empiriska materialet i fem delar: Design, UX-design, Användbarhet, 

Användarbeteende och Human Computer Interaction. Som alla tar upp en viktig del inom 

hur man arbetar med User Experience. 

4.1 Empiri 

 

För att samla in informationen i vår empiri så har vi valt att använda oss av informanter 

anställda hos vårt fallföretag Softhouse Consulting Småland AB. Softhouse är ett företag 

som till största delen inriktar sig på att hyra ut kvalificerade konsulter till alla typer av IT-

företag som behöver hjälp av olika slag, ibland för att de själva saknar kompetensen som 

konsulterna kan erbjuda och ibland för att de över en viss tid behöver helt enkelt behöver 

fler resurser. 

Vi har valt ut de vi ansåg mest lämpade av de anställda som dagligen arbetar med projekt 

som innefattar de delar i systemutvecklingen där just User Experience hör hemma. Dessa 

utvalda informanter arbetar som konsulter och ingår därmed i flera olika, av varandra 

oberoende, team på olika företag beroende på vilka uppdrag de hamnar i för tidpunkten. 

Detta ser vi som en styrka då de har insyn och erfarenhet ifrån hur arbetet kan se ut och 

skilja sig ifrån varandra i olika sammanhang, inte bara i olika företag utan även hur det 

skiljer sig vid framtagandet av de helt olika typer av produkter dessa värdföretag inriktar 

sig på. 

4.1.1 Design 

 

De svar vi fick från våra olika informanter skiljde sig till viss del från varandra, mycket 

beroende på deras individuella intresse för just visuell design. Vi har överlag noterat att det 

finns två olika typer av frontend-utvecklare, de som brinner mest för funktion och de som 

även brinner för just den visuella designen. Några uttrycker sig om just design att de 

förknippar det med hur snygg en produkt uppfattas av användaren samt att den ska spegla 

en känsla som för produktens område känns passande, medan de mer designintresserade 

utvecklarna uttryckte det mer som att många kunder ofta har en förutfattad mening om hur 

produkten ”ska se ut för att vara rätt just dem”. Ofta är denna förutfattade bild väldigt lik de 

tidigare program kunden har använt sig av, alternativt hur de analoga verktyg de använt ser 

ut. 
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4.1.2 UX-design 

 

På frågan vad våra informanter först tänker på när de hör uttrycket User Experience så fick 

vi svar som att det är helhetsintrycket för användaren, att användandet ska flyta på, att det 

ska vara glasklart för användaren hur och vad man ska göra. Det ska även vara tydligt vad 

användaren bör göra samt att de funktioner som behövs finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. 

Vi frågade informanterna hur det ser ut med uppdelningen av ansvaret för just UX, där fick 

vi samma svar från samtliga att det oftast är någon i teamet som har ett större intresse för 

just UX och att denna personen därmed får ta det största ansvaret i ämnet. Däremot ansåg 

en av våra informanter att det inom design överlag, och UX-design i synnerhet, finns många 

som har synpunkter på hur det ska vara. I dessa delar så menar han att det till skillnad från 

övriga delar i systemutvecklingen så är det även många som saknar kunskapen inom 

området som vill yttra sina personliga åsikter, och att dessa ofta skapar en felaktig bild av 

hur ett UX bör skapas då det inte ska baseras på personliga åsikter utan på tidigare forskning 

och erfarenhet inom området. 

De flesta av informanterna påpekade även att det är stor skillnad på hur de vill arbeta när 

det kommer till UX om de själva fick välja jämfört med hur de ofta får arbeta eftersom 

kunden prioriterar andra delar som de har lättare att förstå hur de skapar ett värde. 

Exempelvis att en produkt som ska spara pengar ofta anses göra det genom att hjälpa 

användaren att hinna utföra fler ärenden, men att mätningar som felklick av användaren på 

grund av att produkten kan vara svår att förstå ofta ignoreras av kunden. 

Informanterna var samtliga överens om att man efter ett optimalt utfört förarbete vill starta 

utvecklingen av en produkt med att skapa ett UX för att sedan bygga på funktioner och 

annan design. Men att när kunden väljer ofta blir tvärtom och att UX-delen hamnar i slutet 

av projektet vilket försvårar hela processen då det blir en väldigt mycket större process som 

dessutom kan krocka med andra redan färdiga funktioner då dessa kan skapa problem i ett 

i efterhand skapat UX. 

Vi ställde frågor kring ämnet om det finns någon typ av mall eller metod de brukar utgå 

ifrån inom UX så fick vi lite olika svar. Det var ingen som kände till någon mall eller några 

tydliga direktiv om hur det bör se ut. Däremot så finns det studier som visar hur ögonrörelser 

hos människor rör sig över skärmen, och dessa tas i beaktning vad gäller hur man bygger 

ett UX. Det finns även många webbsidor där man kan läsa om nya trender och tekniker som 

kan vara passande, men samtliga informanter förespråkade att använda sig utav att studera 

de stora teknikjättarna i branschen för att se och hänga med i de senaste trenderna. Företag 

som Spotify, Facebook och Instagram har väldigt stora resurser vilken innebär att de har 

stora avdelningar som enbart fokuserar på saker som UX. Dessa företag är dessutom så pass 

stora att de kan sätta nya standarder för marknaden och på så vis skapa en 

igenkänningsfaktor för miljontals av deras användare runtom i världen. Genom att utgå ifrån 
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dessa företags grundkoncept så svarade de alla att man sedan kunde utveckla vidare denna 

grund för att passa just den aktuella produkten och dess användare, på detta arbetssätt kan 

man enligt informanterna ”lära av både andras och sina egna misstag” samt att man slipper 

”uppfinna hjulet varje gång”. 

4.1.3 Användarbeteende 

 

Våra informanter påpekar alla att det är väldigt viktigt att starta hela projektet med att skapa 

personas eller användarprofiler för att få en inblick i ur vilket perspektiv de tänkta 

användarna ser den kommande produkten. En svarande beskriver att dessa profiler ofta 

handlar om att se hur mycket information i ämnet användarna har för att kunna utesluta 

överflödig information och förklaringar i produkten. Vissa påpekar att några av deras 

tidigare uppdragsgivare redan har interna användarprofiler som man kan utgå ifrån, dock 

kan trovärdigheten i dessa variera stort då de enligt egna erfarenheter har varit med om 

kunder där deras tidigare produkter stämmer med användarprofilerna på företaget men där 

till och med erfarna användare av produkten haft problem med att lösa användartester i de 

befintliga systemen. 

De har väldigt lika svar när det kommer till frågor som rör undersökningar kring tänkta 

användare samt att de, om det finns möjlighet, vill utnyttja det faktum att kunna bolla idéer 

samt att kontinuerligt testa nya prototyper direkt med användarna för att få deras syn på 

saken. 

4.1.4 Användbarhet 

 

Våra informanter var alla tydliga med att det är viktigt att ha ett nära samarbete med 

produktens framtida användare, just för att veta vad dessa kan och hur de kommer att 

använda produkten. För att skapa en för användarna användbar produkt gäller det ”att lära 

känna personerna bakom användarna”. Flera av informanterna berättade om situationer de 

hade varit med om ute på uppdrag då de skulle förnya produkter och system, och vid 

användartester så hade flera även erfarna användare svårt att förstå de gamla systemen de 

använt i åratal. 

För att få en bättre förståelse för användarna så svarar informanterna att man behöver göra 

flera användartester samt ha ett nära samarbete innan och under en stor del av utvecklingen 

av produkten. Flera av dem påpekar att man gärna vill använda sig av prototyper som 

användarna får testa för att sedan ge respons på, medan andra av dem säger att de sällan har 

någon motpart hos kunden att visa denna prototyp för och därför inte har möjligheten att 

använda sig av detta redskap.  
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4.1.5 Human-Computer Interaction 

 

Denna punkt hamnar enligt våra informanter ofta lite i skymundan i arbetets gång då kunden 

ofta inte ser nyttan med det förrän i slutet när produkten redan är klar. Just för att många har 

svårt att se vad det ska göra för nytta så tummar man gärna på Human-Computer Interaction 

då det kan uppfattas som en onödig del och ”att det kommer på köpet”. Detta är något flera 

av informanterna påpekar att det är en vanligt förekommande syn hos kunder, som inte ser 

de olika delarna som separata från varandra utan enbart ser en produkt som just en komplett 

produkt. De var eniga om att det finns mycket mer forskning inom just denna punkt för att 

förstå hur människor hanterar olika system och produkter, men de hade lite svårare med att 

peka på enstaka saker de använder sig av inom ämnet. En informant pratade dock en del om 

forskning kring hur användarens ögon rör sig över en skärm och hur färg och form spelar 

en stor betydelse, medan en annan diskuterade om hur ofta saker och ting ska upprepas i ett 

system för att spegla hur kort eller långt det mänskliga minnet räcker. 

 

4.2 Analys 

4.2.1 Design 

 

Kadavy (2011) diskuterar kring de olika lager som finns inom design som behövs för att de 

ska fungera på ett sätt som tilltalar de ”regler” vi människor är programmerade att fungera 

efter. Våra informanter var alla inne på samma spår men uttryckte sig mer på ett sätt att när 

de utvecklar de designer de får i uppdrag hos sina olika kunder så finns det ofta en viss form 

av standarddesign som den typen av produkt förväntas att följa, eller i alla fall påminna om 

för att användarna ska kunna hitta och förstå produkten så enkelt och snabbt som möjligt. 

Samtliga av informanterna påpekade även att designen skiljer sig markant beroende på vilka 

användarna är, och att det i de allra flesta av deras fall inte är frågan om att skapa en så 

visuellt snygg design som möjligt utan helt enkelt en design som påminner om hur de 

föregående programmen och produkterna har sett ut.  

För att kunna få en bra bild av hur den aktuella produktens användare reagerar på designen 

utifrån designens olika lager kräver att man skapar sig en tydlig bild av användarna, vad de 

har för kunskaper, mål med produkten samt på vilken kunskapsnivå designen behöver 

inrikta sig mot. 

 

 

 



 

  26 (39) 
 

4.2.2 UX-design 

 

Garrett (2011) beskriver att User experience inte bara handlar om den estetiska delen av 

design, utan att den även ska vara designad på ett sådant sätt att den utför de tänkta 

uppgifterna på ett bra sätt samt att de funktioner som behövs ska finnas tillgängliga när 

användaren behöver dem. Våra informanter pratade mycket om att det idag finns vissa 

nästan självklara delar i skapandet av en digital produkt då de allra flesta stöter på de stora 

jättarna inom digitala medier och sociala medier nästan varje dag. 

Det är idag ofta dessa stora bolag som leder utvecklingen för hur dessa olika funktioner ska 

se ut och användas, mycket för att de har stor utsträckning och på så sätt vänjer sig deras 

användare vid deras design, men även att de har så stora resurser att de har stora avdelningar 

som enbart sitter och leder denna utveckling dagligen.  

För att inte behöva ”uppfinna hjulet” varje gång de startar med en ny produkt eller en ny 

kund så är det väldigt vanligt att man som utvecklare börjar med att utgå från de stora 

bolagens senaste tekniker för att helt enkelt hänga med i det senaste på marknaden. Här 

påpekade även en av informanterna att man inte får glömma att det inte bara är inom design 

det finns copyright utan det finns även inom UX. 

Våra informanter var samtliga även noggranna med att påpeka att det är viktigt att sätta sig 

in i när, hur och varför användarna använder produkten och dess olika beståndsdelar. Allt 

för att få en förståelse för hur de bör fungera och varför de ska vara uppbyggda på ett visst 

sätt. De svarade även att de under både analysfasen och utvecklingsfasen arbetar tätt ihop 

med just de tänkta användarna. Detta för att de hela tiden ska ligga i fas med hur dessa 

tänker kring de olika funktioner och tankebanorna går, för att nå en slutprodukt som är både 

bra på pappret samt känns bra för användarna.  

Detta går lite hand i hand med föregående stycke men bygger vidare den mer visuella 

designen med en större helhet som täcker användandet av funktioner samt att hitta och förstå 

produktens uppbyggnad. 

 

4.2.3 Användarbeteende 

 

Enligt Castañeda, Muñoz-Leiva, Luque (2007) är beteendet bland internetanvändare väldigt 

olika beroende på vad deras syfte är. Det finns de som går in på en sida för att främst slösurfa 

runt och inte åstadkomma något, sedan finns det även de som har en avsikt som till exempel 

att köpa saker.  

 

Undersökningen har fokuserat främst på de som har ett mål med sitt surfande då Softhouse 

kunder enbart vill ha funktionella hemsidor till sina egna konsumenter. Här förklarade våra 
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informanter mycket om hur de olika företagen tänker i sitt utvecklande av sina produkter. 

Där tog de bland annat upp att om det fanns möjlighet för det sökte man runt bland större 

företag för att se hur deras sida fungerade och sedan ställa dessa mot varandra. På så vis får 

de fram vad det är de vill ha ut. De säger även i sina intervjuer att man gör väldigt mycket 

research över de tilltänkta kunderna för att veta vilka man ska rikta sig emot och vad det är 

de vill ha ut för av sitt användande.  

Under tiden av utvecklingen sker mängder av olika användartester för att se vad det är 

kunderna gör på produkten och om de har några reflektioner på diverse förbättringar. Detta 

kallas för Usability testing och görs parallellt med arbetet, mycket på grund av att User 

Experience är väldigt subjektivt och det som anses vara lättanvänt hos många kanske inte 

är det för andra. 

 

4.2.4 Användbarhet 

 

Enligt Rubin (2008) så innebär användbarhet att en tjänst eller produkt ska fungera som 

användaren tänkt sig att den ska fungera. Den ska vara lätt att lära sig samt skapa en enkelhet 

och naturlighet i uppgiften som då skapar en motivation för användaren att faktiskt använda 

produkten.  

 

Flera av våra informanter sa att majoriteten av kundernas befintliga system ofta är så 

avancerade och onaturliga för uppgiften att många av funktionerna förblir oanvända då de 

anställda faktiskt inte vet hur de ska användas. Det fanns även de som inte hade stött på 

detta problem vilket tyder på att det skiljer sig från vilka typer av bolag de har arbetat med.  

Dessa svårtolkade program kan tyda på en bristande undersökning vid skapandet av dessa 

samt ger en tydlig bild av att dessa äldre program kan vara framtagna genom en 

vattenfallsmodell snarare än genom en agil sådan. 

Här påpekar samtliga vikten av att ha ett nära samarbete med de kommande användarna för 

att förstå vad deras uppgifter går ut på, hur de görs samt varför de ska utföras på vissa sätt. 

Detta gör även att de efter hand kan testa sina delprodukter mot användarna och iterera i en 

kort process. 

 

Efter att dessa krav och önskemål samlats in så analyseras dem för att få ihop en bra 

helhetsbild som sedan efterhand hela tiden behöver få respons från kunden samt kundens 

användare för att kunna vrida på uppbyggnaden och de funktionerna så att de kan utformas 

efter kundens önskemål. 
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Detta skapar inte bara en produkt som stämmer bättre överens med hur användarna ser på 

den framtida produkten, utan skapar även en förkunskap hos de som är med och testar 

systemet samt skapar en mer positiv förväntan inom företagskulturen då de faktiska 

användarna är med och utformar hur produkten kommer att se ut och fungera. 

 

4.2.5 Human-Computer Interaction 

 

Kim, G. (2015) Beskriver Human-Computer interaction eller HCI som en väldigt viktig del 

inom utvecklingen av dagens produkter. Trots detta finns det inte många mallar om hur man 

ska göra ett välfungerande HCI. Detta är till stor del för det finns väldigt många andra delar 

man måste ta i beaktning när det kommer till utvecklingen och ibland kan HCI komma lite 

i skymundan. Det kan vara allt från kostnadsfrågor, säkerhet eller tidsbrist som gör att man 

istället väljer att fokusera på någonting annat.  

 

Detta är något som våra informanter även har konfirmerat då de säger att det ofta är så att 

ett bra UX kan vara svårt att få igenom och detta mycket tack vare att det inte alltid är 

prioriterat att det ska bli så bra som möjligt utan ibland fokuserar man istället sina resurser 

på annat för det är nästan alltid någonting man måste tumma på för att inte gå ifrån budgeten 

för mycket. Här påpekar både (Kim, G .2015) och våra informanter att det inte alltid är HCI 

eller UX som prioriteras även om det är en del som blir mer och mer viktig för kunden. 

 

Kim, G. (2015) nämner även att det är viktigt att man lär känna sina användare innan man 

börjar med själva utvecklingen för att göra ett användargränssnitt som passar bäst för de 

som kommer att använda produkten. I denna frågan var våra informanter eniga och svarade 

att detta är något som man gör varje gång för att se till att man inte gör något som kunderna 

egentligen inte vill ha, utan man har ständig kontakt med kunden hela vägen fram till att 

man börjar utveckla. Man går igenom allt från vilka företaget är till en kravanalys på vad 

det är man vill att produkten vill ha.  

 

Enligt Kim, G. (2015) är det även bra att påminna användaren och uppdatera deras minnen 

kontinuerligt på grund utav att en mänsklig hjärna oftast inte kommer ihåg en sak under en 

längre tid utan det brukar finnas en risk att det försvinner och då kan det vara bra att det 

kommer upp påminnelser lite ibland för att inte något ska försvinna. Detta är även en sak 

som en av våra informanter tog upp då den antydde att popups med diverse information ofta 

kunde vara en bra idé om man ansåg att det kunde bli större fel om man inte hade haft med 

den. 
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Kim, G. (2015) skrev även om att det kan vara bra att sträva efter en viss naturlighet när det 

kommer till sitt gränssnitt. Detta på grund av att naturligheten reflekterar något som 

användaren känner igen och något som personen vet hur man hanterar. Här var 

informanterna eniga i att man gör ofta gärna saker som kunderna redan känner sig bekväma 

i just för att ibland om det kommer någonting nytt kan det lätt bli att man försöker kämpa 

emot den för det är något man är ovan vid. Detta kan även vara fallet om det är förbättringar 

mot tidigare lösningar så kan de bli svårt för vissa kunder att ta in detta just på grund utav 

att det är något som de inte känner igen.   

 

4.3 Sammanställning 

 

Vi har i våra studier i detta projekt fått en relativt stor inblick i både vad forskningen säger 

om de olika områdena som berör ämnet kring människor som samarbetar med datorer och 

dess program, samt hur några av de som arbetar med att ta fram dessa program dagligen 

säger sig arbeta i olika projekt för att skapa bra produkter för sina kunder. Vi har även insett 

att det ofta finns ganska stora skillnader för hur man som utvecklare vill arbeta om man 

hade fått bestämma själv kontra hur man ofta tvingas arbeta beroende på hur kunden ser på 

uppdraget. Att kunna ta fram de fakta man vill för att bygga grunden av en ny produkt eller 

att, i någon mån, tvingas skapa produkten i en annan ordning mot vad man själv hade 

föredragit då många kunder har sina egna visioner av vad som skapar ett värde för just dem, 

och vad som är värt att satsa sin budget på. Några av våra informanter har även pekat på 

sina erfarenheter att det inom just User Experience är väldigt vanligt att många har en 

synpunkt på vad som är rätt och fel, alltså även de som inte alls har till uppgift att arbeta 

med just den delen och trots brist på kunskap inom området. Detta är något som är ganska 

unikt inom utvecklingen med UX samt design, då det sällan är någon utifrån som pekar på 

hur något i de andra områdena ska göras. 

De olika riktlinjer och metoder vi hittat i vår research under detta arbete har varit många, 

svårtolkade och har pekat på helt olika saker. Vi hoppas därför att vi med vårt ramverk kan 

skapa en förståelse för varför man bör ha med vissa specifika steg under framtagandet för 

att få med viktiga delar kring informationen i arbetet. 

 

Det första steget är Förståelse som blir den viktigaste delen i ramverket. Under denna punkt 

innefattar det att skapa sig en förståelse för vilka de framtida användarna är, vad dessa har 

för uppgifter som behöver kunna utföras i produkten samt att förstå varför dessa behöver 

utföras på ett visst sätt. Det handlar även om att förstå vad problemet är, allt för att kunna 

lösa just rätt problem.  
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Har man inte denna förståelse är det svårt att kunna börja skapa en produkt och det är därför 

lätt att gissa sig till mycket information genom antagningar vilket kan träffa mycket fel. För 

att få sig en bra bild av användarna så bör man skapa personas för att få en tydligare av vilka 

de framtida användarna är.   

Vi kan här anta att de framtida användarna kommer att ge en viss vägledning till vad det är 

de vill ha ut av produkten i fråga. Några krav som kan komma från kunden kan vara att man 

vill ha med funktioner som lägg till telefonnummer om det är en telefonbok eller lägg till 

en vän om det är en app för sociala medier, det finns även funktioner som är svåra att peka 

ut innan utan kommer efter hand då produkten kan börja testas. 

 

Nästa punkt har vi valt att kalla för Forskning. Här bör man undersöka nya tekniker inom 

området för att ligga i framkant och kunna skapa en tekniskt modern produkt. Man kan göra 

detta på olika sätt, både genom litteratur samt hur de stora bolagen inom området arbetar på 

sina nya produkter då dessa ofta ligger i framkant i utvecklingen. Här bör också nämnas att 

det kan vara viktigt att inte stirra sig blind på de digitala verktyg och produkter som finns 

då många nya digitala produkter ofta är någon form av digitalisering av ett befintligt analogt 

verktyg, vilka även dessa bör studeras för att få en förståelse för hur de nya produkterna bör 

fungera. Detta är för att produkten ska kännas och agera på ett modernt sätt samt skapa en 

samtida säkerhet i det digitala samhället.  

Under denna fasen kan man anta att de som utvecklar har fått in tillräcklig information från 

förståelsefasen till att göra en bättre bedömning av vilka tekniker de ska använda sig av. 

 

Vidare bör man ha med Skissa. Man arbetar ofta mot sina användare eller kunder och detta 

bör utnyttjas till fullo när man har möjlighet till det. Att skapa prototyper för att kunna göra 

tester på de framtida användarna är en väldigt bra metod för att se hur den faller i deras 

smak, om man har träffat rätt i sina personas och om man kan fortsätta på samma spår. Här 

är det viktigt att inte vara rädd för att kasta skisser för att man själv gillar dessa utan att 

kunna börja om från blankt papper om skisserna inte får god respons av användarna, för att 

slutligen komma fram till en bra lösning för användarna. 

Här antar vi att utvecklarna i fråga gör sina prototyper i omgångar därefter gör de 

användartester med de tilltänkta kunderna för att se om de är på rätt bana för att fortsätta 

med den prototypen eller börja om med en ny. 

 

Efter att skisserna börjat ordna till sig är det dags för Design. Med denna punkt menar vi att 

en godkänd skiss blir till en mer fastställd design som sedan kommer att kunna följas lite 

mer i arbetet. Denna design gör det möjligt att skapa ett gränssnitt för produkten där man 

sedan kan sätta riktlinjer i arbetet. Detta bör skapa en trygghet för utvecklare då de har en 

grund att stå på när de fortsätter att utveckla produktens funktionella delar. 
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Under designfasen antar vi att man har bestämt sig att gå utefter en prototyp som man testat 

i skissfasen för att här fastställa ett mer påtagligt gränssnitt. 

 

Efter att det blivit mer av en produkt kan man gå vidare till nästa punkt som vi valt att kalla 

för Implementering. Denna fas innefattar alltså att ta en design av en produkt för att sedan 

skapa den faktiska produkten. Denna punkt är det som tar en design till att bli en riktig 

produkt och på så vis punkten som i någon mån är den slutliga i utvecklingen. Därmed inte 

sagt att den sista punkten inte är nödvändig. 

Under denna fasen antar vi att man under alla tidigare faser framställt ett gränssnitt som 

man tror att kunden vill ha men också vad resurserna räcker till. 

 

När produkten är skapad finns det ytterligare en punkt som även den är viktig, nämligen att 

Utvärdera. I denna fas så ska produkten alltså utvärderas, det innefattar många olika tester 

av produkten för att se om den kan accepteras som klar eller om den behöver vidareutvecklas 

lite till. Här anser vi att tester som handlar om hur användarna fungerar ihop med produkten 

bör vara i fokus. Detta kan innefatta tester som användartestning, UX-testning för att få en 

tydlig bild av hur den helt enkelt subjektivt upplevs av andra människor. Detta är viktigt för 

att få en förståelse för om produkten skapar ett intresse för användaren att använda den samt 

om den känns bra för sitt syfte och mål. 

Under denna fasen antar vi att produkten är färdig och att kunden har börjat använda den 

Då kan det vara bra att under tiden göra användartester för att se vad det är som behöver 

vidareutvecklas och göras bättre och om det behövs några nya funktioner.  

 

Det här ramverket är tänkt att fungera i en agil miljö då det ska finnas möjlighet att utföra 

ändringar snabbt vid behov. Därför ska varje fas itereras och inte arbetas igenom i ett streck. 

När den används ska det göras med produktens användare som huvudfokus och deras åsikter 

ska alltid tas i beaktning. Exempel på detta kan vara att under skissfasen bör man fråga 

kunden samt användare om vad de tycker om olika alternativ. Sedan när man anser att en 

prototyp är färdig bör det göras användartest för att se vad användare tycker och om de inte 

gillar det får man gå tillbaka till skrivbordet och börja om från början igen. Därför skulle 

inte vi se detta som något som liknar en vattenfallsmodell för enligt den principen ser inte 

kunden produkten förrän den är långt gången, utan möjlighet att påverka resultatet under 

utvecklingen gång. Utan vi vill istället att man har en regelbunden dialog med kunden och 

dess användare för att krav och önskemål kan variera stort från början av en process 

gentemot i slutet, nya tekniska lösningar kan även dyka upp under denna period. 
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5 Diskussion  
 

Detta kapitel berör det empiriska materialet som diskuteras och analyseras gentemot 

studiens teori samt tidigare forskning. Här har vi delat upp det i två delar: Design och 

Användbarhet. Under dessa två jämför vi vad våra informanter har sagt med våra teorier. 

Det finns även med en reflektion angående vår metod i detta kapitel. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Design 

 

Kadavy (2011) skriver mycket om de olika lager som finns inom design och att det är viktigt 

att förstå dessa för att kunna skapa en design som fungerar, och att människor idag hela 

tiden får ta emot så mycket information att man per automatik sållar ut det viktiga för att 

man helt enkelt inte hinner processa allt. Att människan skapar dessa genvägar kallas inom 

psykologin för heuristik. Garrett (2011) diskuterar mer om att det funktionella i designen 

spelar en minst lika stor roll det visuella då en produkt som ser bra ut samtidigt måste 

fungera på det sätt som den förväntas göra. Våra informanter betonar istället att det idag 

känns så självklart för de flesta människor hur en hemsida eller en applikation brukar 

fungera och bete sig att det sällan är något problem med just den biten. De lägger istället en 

stor vikt vid att skapa en tydlighet i de mönster och uppgifter som de tänkta användarna 

kommer att arbeta med, att detta ska upplevas som naturligt och därför vara lätt att förstå 

och kännas som ett hjälpmedel i det arbete som utförs för att skapa motivation till att 

använda produkten. Informanterna belyser även att det finns forskning kring hur människan 

rör sig över en skärm med sina ögonrörelser och att man tar detta i beaktning vid 

utformningen av produkter till olika enheter för att det helt enkelt ska vara lätt att hitta det 

man ska samt att det ska kännas som naturliga rörelser i flödet. 

  

Zarou & Alharbi (2017) pratar om att User Experience har blivit en väldigt mycket större 

del utav vad som är viktigt i de olika produkterna de senaste åren och att de även bedöms 

därefter, just för att det är det som är kopplingen mellan hur människan och maskinen 

samarbetar med varandra. Våra informanter belyser noga att just User Experience är något 

man som utvecklare verkligen vill lägga fokus på vid framtagandet av nya produkter, och 

att det till och med är något man vill börja processen med. Men att det ofta händer att kunden 

i fråga inte känner att det är något de vill lägga så mycket pengar på utan istället fokusera 

på funktioner och annat de har lättare att greppa, vilket gör att User Experience-delen ofta 

hamnar oroväckande långt ner på prioritetslistan. Vi anser att detta kan leda till en mindre 

lättanvänd produkt vilket i slutändan även detta kan kosta pengar på grund av ett 
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långsammare flöde, fler antal feltryck eller en mindre positiv syn på att använda sig av 

produkten. 

5.1.2 Användbarhet 

 

Castañeda, Muñoz-Leiva, Luque (2007) diskuterar i sin artikel om hur olika användare beter 

sig olika på olika webbplatser, därav kan det vara viktigt för skaparna av olika webbplatser 

att tänka olika när de skapar dem. I vissa fall kan det vara viktigt för en användare att 

valmöjligheterna på sidan syns väl och att man får diverse hjälpmedel för att nå sina mål, 

medan man på andra sidor inte går in för att man ska göra något utan bara ska se vad det är 

som händer och därför vill man utforska mycket på egen hand istället.  

Här har informanterna hållit med vår teori i stora drag där de valt att trycka mycket på att 

det är viktigt att göra mycket research innan man börjar jobba med ett projekt, det kan vara 

allt ifrån att göra personas som (Caddick & Cable 2011) diskuterar som en vital del när det 

kommer till UX då det är viktigt att jobba med olika beteenden från sina framtida kunder. 

De pratar även mycket om att det kan vara bra att göra prototyper i god tid innan för att 

kunderna ska få känna om detta är det de verkligen vill ha och om det är något som de vill 

ändra på eller lägga till för att göra produkten ännu bättre. 

 

Rubin (2008) beskriver i sin bok om man vill att sin produkt eller tjänst ska vara användbar 

är det viktigt för användaren att kunna uppnå sina mål, detta brukar vara en stor del i om 

kunden kommer fortsätta använda produkten eller om den kommer bli lagd åt sidan. Ett 

uttryck som Ruben (2008) skriver mycket om är tillgänglighet som är väldigt nära besläktat 

med användbarhet där det istället handlar om att användaren hela tiden ska veta men 

framförallt hitta vad det är för funktioner som finns när den använder tjänsten eller 

produkten. Ett exempel på tillgänglighet som kanske inte alla tänker på är tillgänglighet för 

de med diverse funktionshinder, permanenta eller även om de är tillfälliga. Det kan till 

exempel ha att göra med synen där en del personer inte kan se om man inte skulle kunna 

höja ljusstyrkan och för det skapa problem för användaren.  

Här är det också väldigt mycket information från våra informanter när det kommer till UX 

om just användbarhet samt tillgänglighet. Något som många företag använder sig utav så 

kallad benchmarking där de jämför sig själva med ett företag som de anser vara bäst i sin 

bransch.  

 

En annan stor del inom UX är att man ska ha ständig information från sina användare för 

att veta vad det är de verkligen vill ha och ändra på i sina produkter. Enligt våra informanter 

har större företag såsom Facebook och Spotify väldigt stora avdelningar som enbart jobbar 

med att sålla ut informationen från användare för att se vad det är som är görbart till nästa 

release och se vad det är som man kan göra i framtiden. Man göra alltså ständiga Usability 
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testings där användarna får säga sitt under tiden man skapar en produkt för att som 

utvecklare är det väldigt lätt att sväva iväg på något man själv kan tycka är en bra idé men 

som senare inte fungerar alls i det sammanhanget som det borde göra för att slutanvändaren 

inte gillar det. Det här är ju även en del som Kim, G. (2015) pratar om i sina texter att det 

är sunt att man lär känna sina användare innan man går in på skapandet av sin produkt för 

att förstå uppgiften och inte göra dubbelarbete.  

  

 

5.2            Metodreflektion  

 

Den här empiriska studien grundades i en undersökning genom kvalitativa metoder. Detta 

mycket för att vi ville ha svar som var mer förklarande än vad vi hade fått med enkäter. 

Visst vi hade hunnit med att fråga många fler om vi gjort en enkätundersökning istället men 

då hade vi varit tvungna att tumma på frågan om varför de tycker som de gör. Vi valde att 

bara ha informanter från Softhouse då vi ville ha deras sida på hur får fram ett bra UX i sina 

projekt. Vi frågade därför alla som hade UX som huvuduppgift. Vi känner i efterhand att 

undersökningen kunde varit bredare om vi undersökt på andra företag också men valde 

istället att det räckte Softhouse, detta gjorde att det blev färre personer att fråga men 

samtidigt gav de ett relativt enhälligt svar. Såklart hade vi kanske fått annorlunda svar någon 

annanstans men sen är Softhouse anställda ofta uthyrda till andra företag, därför anser vi att 

de ändå varit med i en hel del projekt och har sett det ur flera olika perspektiv för att hitta 

något som de anser funkar. 

 

Efter insamlingen av datan analyserade vi den genom att först sålla bort sådant vi ansåg inte 

passade in för att kategorisera det utifrån vår tidigare forskning. Detta för att lite smidigare 

kunna hitta de gemensamma nämnarna och lättare koppla ihop dem med varandra. Det 

funkade väldigt bra då vi fick bort mycket onödigt som varit överflödigt senare i texterna. 

När vi gjorde vårt urval på personer gick vi inte mycket på att det skulle vara slumpmässigt, 

utan istället valde vi att välja själva vilka vi ansåg skulle ge oss bäst information till vad det 

var vi behövde. Detta gjorde vi för att inte ha någon intervju där personen inte skulle ha en 

aning om vad det var vi pratade om och gick istället på de som kunde. Detta kan ha medfört 

ett ensidigt perspektiv men ändå det mest korrekta då våra svar är från specialister inom 

ämnet. 
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6 Avslutning 
 

Detta kapitel besvarar studiens frågeställning. Studiens syfte var att utifrån fallföretagets 

perspektiv identifiera vilka faser som är viktiga att ha med när man skapar ett ramverk för 

ett User Experience. Det kommer även att presenteras ett förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats  

 

Om vi blickar tillbaka till vår utgångspunkt vad gäller vårt syfte samt vår frågeställning, så 

handlar det om huruvida ett ramverk kan skapas för att fungera på flertalet olika projekt. Vi 

känner att vi med detta ramverket vi har tagit fram kan skapa en grund för att många projekt 

i många olika sammanhang kan utgå ifrån dessa punkter för att sedan bygga vidare sina 

egna metoder.  

Däremot skulle det vara nästintill omöjligt att skapa enstaka metoder som skulle fungera på 

många olika projekt. Nu har vi framfört ett ramverk som påvisar vad det är vi anser att man 

bör tänka på och vilka steg man bör genomföra samt varför man ska göra just detta. Utefter 

denna kan man sedan skapa sig egna metoder som skulle passa på sin egen produkt eller 

tjänst som man vill skapa.  

Detta ramverk kommer inte kunna gå att använda sig av rakt av, på ett sätt som man hade 

kunnat göra med metoder, utan man får istället välja att ta de delarna man själv känner är 

nödvändiga för att passa sina egna behov för att skapa en fungerande produkt eller tjänst 

som förhoppningsvis ska uppskattas av de framtida användarna.  

 

• Förståelse 

• Forskning 

• Skissa 

• Design 

• Implementering 

• Utvärdering 

 

De olika faser vårt ramverk innefattar ser vi som en bra grund för att kunna få fram den 

information vi anser nödvändig för att kunna bygga en produkt anpassad efter dess tänkta 

användare. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning  

 

För att fortsätta denna forskning så bör man göra fler samt större undersökningar med fler 

olika företag för att få en bredare bild av hur fler utvecklare arbetar vid framtagandet av sina 

produkter. Att kunna visa en mer rättvis bild så skulle man även kunna undersöka om det 

möjligtvis skiljer i arbetet vid ett konsultföretag som det vi har utgått ifrån samt de företag 

som utvecklar internt mot sitt eget företag. Vidare kan det finnas ett intresse att fortsätta 

undersöka närmare hur det kan skilja sig att ta fram fakta kring olika typer av produkter 

samt i olika branscher.  

Det utvecklas hela tiden nya tekniker, vilket även berör framtida användande kring User 

Experience och design överlag. För varje ny teknik eller trend som tillkommer inom ämnet 

så uppstår nya situationer som kan skapa ny fortsatt forskning kring detta spännande och 

högaktuella ämne. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Vad förknippar du främst med User Experience? 

 -Motivera 

 

2. Upplever du att UX prioriteras högt under utvecklingen av en ny produkt? 

 

3. Händer det att man utgår ifrån en “känd” produkt istället för att ta fram ett 

helt nytt     underlag? 

 -Om, vilka är kända för sitt UX? 

 

4. Finns det någon grund att utgå ifrån under skapandet av UX? 

 -Varför kan man inte utgå från någon sådan modell? 

 

5. Finns det någon specifik ordning på hur du brukar göra? 

 -Förklara stegen 

 

 


