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Vetenskaplig sammanfattning
Att involvera användare och att beakta principer från UX-design (eng. user experience design)
har blivit allt mer värdefullt och betydelsefullt i utformandet av produkter och system. Trots
detta finns det en brist på UX-design och fokus på användbarhetsfrågor. Inom utveckling av
Dashboards finns det inte specifika rekommendationer eller riktlinjer om hur en Dashboard
bör utformas och vad som är en användares behov i sammanhanget. Utifrån en kvalitativ
metodansats och en iterativ UX-designprocess undersöktes detta genom ett typfall. Syftet var
att få insikter om hur en Dashboard bör utformas baserat på forskning och UX-design. Studien
undersöktes genom en heuristisk utvärdering, en fältstudie och prototyping. Resultatet visar
att i en Dashboard önskar användare ett överskådligt gränssnitt, möjlighet till att justera
funktioner, valbara objekt och återkoppling av information genom interaktivitet. Resultatet
användes för att utforma designriktlinjer som kan generaliseras och användas för Dashboard.
Resultatet visar även en positiv inverkan på användarupplevelsen genom ett fokus på att
förenkla användares arbetsprocess baserat på presenterade faktorer. Genom att besvara
studiens frågeställning angående vad användare anser vara viktiga faktorer och vad som blir
inverkan på användarupplevelsen kan den identifierade problematiken angående bristande
forskning öka kunskapen för Dashboards och UX-design.

Nyckelord: User experience design, informationsvisualisering, Dashboards,
användarupplevelse, riktlinjer.

Populärvetenskaplig sammanfattning
User experience design (UX-design) är ett område som används för att designa produkter som
kan förbättra användares upplevelse tillsammans med produkten. UX-design kan även
användas för att designa en produkt utifrån en användares perspektiv för att säkerställa att
användarens behov och preferenser uppfylls. UX-design kan leda till en positiv inverkan på
produkten vilket är en kritisk aspekt i en användarupplevelse. En förbättrad
användarupplevelse av en produkt kan leda till ökat engagemang, humör och inställning mot
produkten. UX-design är ett relativt nytt koncept som inte har skapat en fulländad etablering
inom forskning. Inom områdena för informationsvisualisering och Dashboards är UX-design
ett relativt nytt men har dock blivit allt mer populärt att inkludera i utveckling likväl
forskning. Det antas att bero på UX-designs involvering av användares åsikter och aspekter
som relaterar till en användares känslor.
Informationsvisualisering är ett område som används för att visualisera grafiska objekt i ett
gränssnitt. I en Dashboards gränssnitt är området viktigt då informationen måste presenteras
tydligt och korrekt. En Dashboard kan beskrivas som en kontrollpanel och i detta
sammanhang relaterar Dashboarden till ett komplext system. I en Dashboard är
informationsvisualisering viktigt då verktyget ofta används i komplexa system med mycket
information och har en begränsad presentationsyta. Det finns dock ingen forskning om hur en
designer kan designa informationen i en Dashboard, hur den bör visualiseras och vad
användarna önskar i detta sammanhang.
För att undersöka detta utfördes en studie som inkluderar relevant forskning inom tidigare
nämnda områden och användare av ett system där en Dashboard ska implementeras. Detta är
för att undersöka hur en Dashboard kan utformas och hur det påverkar användares
användarupplevelse. För att få ett tydligare perspektiv inkluderades användare genom hela
utvecklingsprocessen och studien genomfördes utifrån användarnas perspektiv. Detta anses
viktigt för studiens utformade frågeställning samt ett användarperspektiv som är relevant
inom området för UX-design.
Resultatet visade att i en Dashboard önskar användare ett överskådligt gränssnitt, möjlighet
till att justera funktioner, valbara objekt och återkoppling av information genom interaktivitet.
Resultatet användes för att utforma designriktlinjer som kan generaliseras till Dashboards i
liknande användningsområde. Resultatet visar även en positiv inverkan på
användarupplevelsen genom att inkludera användare i utformningen av Dashboarden. Detta
resulterades genom att användarna fick uppfattning av förbättrad effektivitet och
användbarhet genom ett fokus på att förenkla användarnas arbetsprocess som relaterar till
deras arbetsuppgifter. Detta visade sig genom en jämförelse av analyser med information från
användarna, dess inställning och engagemang mot systemet samt Dashboard-prototypen.

Förord
Jag vill tacka min examinator Jana Rambusch för hennes utvecklande feedback. Jag vill även
tacka Aptic AB och de handläggare som deltog i denna studie för deras bidrag av värdefulla
insikter och engagemang. Tack vare deras medverkan blev denna studie och examensarbete
möjligt.

Innehållsförteckning
1.

Inledning .......................................................................................................................................... 1
1.1 Syfte och mål ................................................................................................................................. 2
1.2 Aptic AB ......................................................................................................................................... 2
1.3 Begreppsdefinition ........................................................................................................................ 2

2.

Bakgrund ......................................................................................................................................... 4
2.1 User Experience Design ................................................................................................................. 4
2.1.1 Iterativ designprocess ............................................................................................................ 5
2.2 Informationsvisualisering .............................................................................................................. 6
2.2.1 Tekniker och metoder inom informationsvisualisering ......................................................... 7
2.2.2 Interaktiv informationsvisualisering ....................................................................................... 8
2.3 Kognition ....................................................................................................................................... 9
2.3.1 Gestaltlagar .......................................................................................................................... 10
2.5 Dashboard ................................................................................................................................... 11
2.5.1 Dashboard & kognition......................................................................................................... 11
2.5.2 Funktionella och visuella aspekter ....................................................................................... 12

3. Problemprecisering och frågeställning .............................................................................................. 14
3.1 Avgränsningar .............................................................................................................................. 15
4. Metod och Genomförande ................................................................................................................ 16
4.1 Typfall .......................................................................................................................................... 16
4.2 Valda metoder och datainsamlingstekniker................................................................................ 17
4.3 Heuristisk utvärdering ................................................................................................................. 18
4.3.1 Resultat................................................................................................................................. 19
4.4 Fältstudie ..................................................................................................................................... 20
4.4.1 Observation .......................................................................................................................... 21
4.4.2 Intervju ................................................................................................................................. 22
4.5 Prototyping och utvärdering ....................................................................................................... 26
4.5.1 Lo-fi prototyping ................................................................................................................... 27
4.5.2 Mid-fi prototyping ................................................................................................................ 31
4.5.3 Innehållsanalys av utvärdering av Mid-fi prototyp .............................................................. 34
4.6 Jämförelse av innehållsanalyser .................................................................................................. 35
4.7 Sammanfattning .......................................................................................................................... 36
5. Analys och resultat ............................................................................................................................ 37
5.1 Användarupplevelse .................................................................................................................... 37
5.2 Faktorer och riktlinjer för att utforma en Dashboard ................................................................. 38
5.2.1 Faktor 1................................................................................................................................. 38

5.2.2 Faktor 2................................................................................................................................. 39
5.2.3 Faktor 3................................................................................................................................. 40
5.2.4 Faktor 4................................................................................................................................. 41
5.4 Sammanställning av riktlinjer för design ..................................................................................... 42
5.4.1 Riktlinjer för design – endast för studien typfall .................................................................. 42
5.5 Slutsats ........................................................................................................................................ 43
6. Diskussion .......................................................................................................................................... 44
6.1 Resultat........................................................................................................................................ 44
6.2 Metod .......................................................................................................................................... 45
6.3 Samhälleliga-etiska aspekter ....................................................................................................... 46
6.4 Framtida studier .......................................................................................................................... 46
Referenser ............................................................................................................................................. 47
Bilagor.................................................................................................................................................... 51

1. Inledning
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord, ett välbekant ordspråk vars betydelse beskriver
hur komplexiteten av en beskrivning kan förenklas och presenteras mer effektivt genom
visualisering. På ett liknande sätt beskrivs informationsvisualisering vars huvudsakliga syfte
är att fungera som ett kommunikationsmedel som effektivt ska förmedla information genom
grafiska representationer (Ward, Grinstein & Keim, 2010). Keim (2002) beskriver att
grundtanken med informationsvisualisering är att presentera information i visuell form för att
användare snabbt ska få förståelse, dra slutsatser och direkt interagera med informationen.
Detta beskrivs att ske genom att sammansvetsa de två mest kraftfulla system som hanterar
informationsprocesser: den mänskliga hjärnan och datorn (Gershon & Eick, 1998). Gershon
och Eick (1998) beskriver att processen innefattar omvandling av information till visuell form
där människor kan nyttja sin styrka av mönsterigenkänning. Mönsterigenkänning är en
egenskap som innefattar sökandet av mönster i stora datamängder som sammankopplar till
människors perceptuella förmågor att uppfatta mönster (Gershon & Eick, 1998). Gershon och
Eick (1998) menar att mönsterigenkänning gör det enklare för användare att förstå, uppfatta
och interagera med stora mängder information genom dolda mönster. Information och data
som samlas in till företags databaser kan medföra en viss problematik angående hur
informationen ska hanteras. För att underlätta informationshantering blir det alltmer vanligt
att företag använder Dashboards. Dashboard är ett informationsvisualiserande verktyg som
används för att informera och kombinera information som snabbt kan förmedlas (Few, 2006).
Dashboard är ett verktyg som förväntas att förbättra beslutsfattande genom bland annat
förenkla för mänsklig kognition och underlätta för de perceptuella förmågorna (Yigitbasioglu
& Velcu, 2012). Enligt Few (2006) är en Dashboards största misslyckande när verktyget inte
kommunicerar information tillräckligt effektivt till användarna. Yigitbasioglu och Velcu
(2012) beskriver Dashboards som toppen av ett isberg, det vill säga att användarna ser endast
en liten del av den information som finns tillgänglig och att det existerar mer underliggande.
Följden av detta blir att designen av Dashboards kan variera stort gällande layout, funktioner,
detaljnivå och interaktiva funktioner (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Detta antas att bero på
Dashboards flexibla användningsområde vilket innebär olika typer av information och data.
I denna studie kommer en Dashboard-prototyp att utformas baserat på forskningen inom dess
område men även från informationsvisualisering och User Experience Design (UX-design).
UX-design är ett område som omfattar många aspekter av upplevelse med en enhet, system
eller tjänst samband med interaktiva systemdesign (McClelland, 2005). Begreppet omfattar
aspekter som kan användas för att utforma produkter genom aspekter som kan generera
positiva resultat för användare (McClelland, 2005). McClelland (2005) anser att UX-design
ger ett holistiskt perspektiv på hur människor uppfattar olika aspekter i en relation där de
använder teknik. Inom forskning kan detta relatera till upplevelser genom varierande
synvinklar och hur användarbar produkten upplevs. I utformandet av en Dashboard-prototyp
antas UX-design belysa hur designen kan ges form åt genom tidigare forskning och
förståelsen om vad användare önskar i Dashboard-prototypens gränssnitt. Genom att
identifiera vad användare önskar i en Dashboard antas det även bidra med information om hur
produkten kan påverka användarens användarupplevelse.
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1.1 Syfte och mål
Studiens mål är att utforma en Dashboard-prototyp som baseras på tidigare etablerad
forskning inom UX-design, informationsvisualisering och Dashboards. Sammantaget kommer
Dashboard-prototypen användas i en kvalitativ studie där målet är att insamla data om
användarnas åsikter om vilka faktorer de anser vara viktiga i en Dashboard-prototyp. Syftet
med studien är att undersöka hur Dashboarden påverkar användarnas användarupplevelse i en
jämförelse med ett befintligt. Det övergripande syfte blir således att använda informationen
för att besvara studiens frågeställning och bidra till ny forskning.

1.2 Aptic AB
I denna studie kommer riktiga användare att inkluderas, användarna arbetar på ett företag som
använder ett system där en Dashboard kan implementeras. Det företaget som utvecklar detta
system heter Aptic AB. Aptic startade i början av 2000-talet där det fanns en vision att
utveckla affärssystem för kredithantering. Aptic utvecklar plattformar för finansiella lösningar
och moduler för betalning, kreditkonton, kundfordringar och inkasso. Företagets främsta
kunder är företagskunder inom bank, finans, industri och detaljhandel i Norden samt norra
Europa. Visionen för affärssystemet är flexibilitet som kan skalas upp och ner, integreras,
kombineras för att motsvara krav samt behov hos kunden. Kunden kan själv bestämma hur
deras individuella prisplan ska se ut gällande exempelvis fasta avgifter, transaktioner,
provision och arvode. Fördelen med affärssystemet är att det innefattar en automatisk
hantering som enkelt kan anpassas till kundernas verksamhet. Arbetsflöden, affärsprocesser,
utskrifter, betalningar och mycket mer kan automatiseras helt. Användarna av Aptics system
är användare som fortsättningsvis kommer benämnas som handläggare. Handläggarna
använder systemet för att få information om betalningar som har gjorts eller inte gjorts från
kunder vilket därefter leder till handling. Handläggarna arbetsuppgifter inkluderar att hantera
kunders inbetalningar men att även beslut gällande aspekter som rör allt från fakturering till
inkasso.

1.3 Begreppsdefinition
Begreppet visualisering innefattar flera definitioner vilket kan bero på samhällets samt
teknologins utveckling där följden blev att begreppet har behövts omdefinieras. Enligt Ware
(2004) finns det i aktuell tid två skilda definitioner.
Begreppet visualiserings första definition (Oxford English Dictionary, 2018):
“The action or factor of visualizing; the power or process of forming a mental picture or
vision of something not actually present to the sight; a picture thus formed.”
Den andra definition som publicerades vid ett senare tillfälle lyder som följande (Oxford
English Dictionary, 2018):
“The action or process of rendering visible.”
Definitioner från en ordbok relaterar ofta till hur termen används i vardagsspråk och inte till
forskningsrelaterade frågor, det är därför av vikt att även presentera forskares etablering av
begreppet. Colin Ware (2004) menar att skillnaden mellan de två definitionerna i Oxford
Dictionary är att de antingen hänvisar till inre eller yttre visuella representationer. I den senare
publicerade definitionen hänvisar termen till att beskriva eller tolka en grafisk representation
2

till att fungera som en abstrakt artefakt1 som ska underlätta beslutsfattande. Ware (2004)
beskriver att den senare versionen utvecklades då det fanns ett behov av att förstå och
presentera data, fortsättningsvis kommer därför denna rapport hänvisa till den denna
definition av termen.
Rapporten kommer fortsättningsvis att hänvisa till begreppet användare som den person som
är delaktig i en interaktion med en produkt eller ett system. Användare kommer att användas
för en övergripande beskrivning vilket inte innefattar några speciella kunskaper eller
erfarenheter. Begreppet handläggare kommer att användas specifikt när rapporten refererar till
de medverkande i rapportens studie eller när rapporten beskriver utformandet av Dashboardprototypen. Det baseras på att det är handläggarna som är slutanvändarna2 för prototypen.
Rapporten kommer även innefatta begreppet användbarhet, som är en återkommande term i
flertal studier som använts till denna rapport. Begreppet kommer att beaktas enligt ISO 924111:
” Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”
Ett vanligt misstag är att blanda ihop termerna användbarhet och användarupplevelse,
skillnaden är att användbarhet anses ha ett smalare tillvägagångssätt då termen har ett starkt
fokus på att komma fram till målet. Kontrasten i den situationen är att användarupplevelse
inkluderar och tar hänsyn de mänskliga aspekterna, design, MDI-området (människadatorinteraktion) inklusive användbarhet. Relationen användbarhet har till
användarupplevelse kan exempelvis ses i om en designer ska designa en hemsida ska
uppfattas att vara lätt att använda och förstå. Användbarhet syftar då till hur väl användare
kan uppnå sina mål och utföra uppgifter på hemsidan. Användarupplevelsens syfte i den
situationen är att göra upplevelse bra för användaren, före, under och efter. I detta arbete
kommer UX-design och användarupplevelse att beaktas som ett helhetsperspektiv. För detta
arbete innefattar helhetsperspektivet den totala upplevelsen en användare upplever, inte endast
i interaktion med den aktuella artefakten utan hela upplevelsen före, under och efter. Fokus
kommer således finnas på handläggarnas åsikter, behov och preferenser.

1
2

Artefakt är ett föremål som har konstruerats av människor.
Slutanvändare är de användare som i slutändan kommer att använda en produkt eller ett system.
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2. Bakgrund
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom centrala ämnesområden redogöras. Syftet med
kapitlet är att presentera forskningen i ett större sammanhang, skapa en helhetsbild och
identifiera problem som rapportens studie till viss del ämnar bemöta med vissa nödvändiga
avgränsningar. Inledningsvis kommer området User Experience Design presenteras som är
området vars inriktning kommer att vara centralt för arbetet. UX-design och dess
tillvägagångsätt kommer att vara en central utgångspunkt för studien samt arbetet runt
studien. Därefter presenteras informationsvisualisering som även är ett centralt ämnesområde
för arbetet. I kapitlet om informationsvisualisering kommer tekniker och metoder presenteras
inom området då området är betydande för hur information kommer att visualiseras i
Dashboard-prototypen. Följaktligen kommer Dashboard att presenteras för att skapa en större
insikt om vilka metoder och tillvägagångssätt som är fördelaktiga att använda för
utformningen av Dashboard-prototypen.

2.1 User Experience Design
UX-design är ett område inom MDI (människa-datorinteraktion) och interaktionsdesign som
används för utformande av produkter samt system. Området har under det senaste decenniet
växt och blivit ett alltmer signifikant område inom utveckling och forskning gällande
användbarhetsfrågor samt användarupplevelse. UX-design beskrivs av Vermeeren, Roto och
Väänänen (2015) att avvika från traditionell forskning inom MDI, från systematiska
användbarhetskrav till design utformat kring upplevelser av artefakter. Inom MDI-området
har det länge funnits ett starkt fokus på det traditionella användbarhetsramverket som främst
fokuserar på användarkognition och användarpresentanda (Law, Rotot, Hassenzahl,
Vermeeren & Kort 2009). Law et al. (2009) beskriver att UX framhäver dessa aspekter inom
MDI genom interaktion, användares påverkan, känsla, betydelse och värde av interaktioner.
Termen UX-design kommer för denna rapport utgå ifrån Internationella
standardiseringsorganisationens (ISO) definition av begreppet vilket lyder som följande:
” A person's perceptions and responses resulting from the use and/or anticipated use of a
product, system or service.” (ISO 9241–210: 2018)
UX-design är en term som i hög grad främjar användarens användarupplevelse i samband
med en produkt eller system. Hassenzahl och Tractinsky (2006) definierar denna
användarupplevelse som en konsekvens av användarens interna tillstånd som förväntningar,
behov, motivation och humör. Detta i samband med systemets egenskaper som syfte,
funktionalitet och sammanhang. Sammanhang relaterar till vilken interaktion som sker,
socialt, organisatoriskt eller meningsfullhet.
Hassenzahl (2008) definierar även UX-design som ett momentum, främst en utvärderande
känsla under en interaktion med en produkt eller system. Därefter skiftar fokuset från
produkter och material till människor och känslor, det vill säga den subjektiva sidan av
användning av produkt. Hassenzahl (2008) beskriver även två olika dimensioner av UX i
interaktion med interaktiva produkter: pragmatiska och hedoniska kvalitéer. Pragmatiska
kvalitéer hänvisar till en produkts uppfattad förmåga att stödja målet som kan beskrivas som
produktens övergripande mål (Hassenzahl, 2008). Ett mål kan exempelvis vara att använda en
Dashboard. I kontrast beskrivs de hedoniska målet att stödja produktens övergripande mål om
varför en användare använder en viss produkt (Hassenzahl, 2008). Exempelvis att en
Dashboard upplevs enkel att använda. De hedoniska målen menar Hassenzahl (2008) bidrar
till UX-design och betonar de egenskaper som stödjer en användares välbefinnande. För

4

kommande Dashboard-prototyp anses målen vara betydande då studien ämnar undersöka och
förbättra en användares användarupplevelse.
2.1.1 Iterativ designprocess
När en designer arbetar med UX-design är det vanligt förekommande att processen är iterativ.
En iterativ designprocess är en ändamålsenlig designprocess där huvudprincipen är att
utvärdera och förbättra gränssnitt. Tillvägagångssättet för en iterativ design är att tidigt börja
fokusera på användarna och dess uppgifter, genomföra en empirisk studie3 för att därefter
iterera (Gould 1985, refererad i Meerbeek, Saerbeck & Bartneck 2009).

Figur 1: Steg en iterativ UX-process ofta innefattar. En iterativ process innefattar att varje steg kan ske flera
gånger. Modellen läses från vänster till höger (Vladcdesign, 2018).

För att förtydliga börjar en iterativ process med att en designer identifierar användarbehov (se
figur 1). Detta steg kan innefatta mer än endast identifiering av användare då steget kan
behöva förlängas till att ha en nära kontakt med användare under hela designprocessen (Rubin
& Chisnell, 2008). Detta utgör steget för Discover (se figur 1). Därefter kan designern skapa
en konceptuell design om hur designen ska fungera vilket utgör Define (se figur 1). Baserat på
återkopplingen skapar designern därav en visuell representation som illustrerar hur designen
av produkten ska se ut vilket tillhör Design. Prototypen testas därav med representativa
användare för att få återkoppling om hur designen ser ut och fungerar. Detta utgör steget för
Evaluate (se figur 1). Att utföra tester med representativa användare kan öka validiteten på
användbarhetstestets resultat då testet utförs på den faktiska målgruppen (Rubin & Chisnell,
2008). Efter ett genomfört användbarhetstest genomförs en iteration av designen, faktum är
att det endast inte innefattar en justering i slutet av processen utan en iterativ design möjliggör
en iteration redan i tidigt designskede (Rubin & Chisnell, 2008). Att tidigt iterera
begreppsmodellering och designidéer kan vara fördelaktigt då det annars kan resultera i ett för
stort steg där inflytandet av iterativ design blir minimalistiskt och endast kosmetiskt (Ibid.).
För detta arbete kan en iterativ process öka insikterna om handläggarnas preferenser och
önskemål. Processen kan användas fördelaktigt genom att presentera designförslag i tidigt
skede får att erhålla återkoppling. Detta kan resultera i aspekter som tidigare inte beaktas eller
inte ansågs behövas. Detta tillvägagångssätt kan således tillföra mer information och insikter
3

Empirisk studie är vetenskaplig forskningsansats som studerar hur verkliga händelser reflekteras genom direkt
eller indirekt observation (Strauss & Corbin, 1990).
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om handläggarnas behov och preferenser. En iterativ process inom informationsvisualisering
kan vara fördelaktig för att utforska olika möjligheter genom att presentera information till
användare. Den iterativa processen möjliggör att få återkoppling från användare om hur
information kan visualiseras för att underlätta och uppfylla användarnas behov. Det kan leda
till att användarna får en ökad förståelse om informationen och dess innebörd.
I kommande kapitel kommer informationsvisualisering att presenteras med syftet att redogöra
grunderna inom ämnesområdet för hur information visualiseras, vad som gör det möjligt och
människans roll. Detta med syftet att skapa en helhetsförståelse om hur information kan
visualiseras fördelaktigt men även kartlägga vart i området det kan finnas eventuella
utmaningar. Informationsvisualisering kommer för detta arbete ha betydelse för hur
information fördelaktigt kan visualiseras i Dashboard-protypen och hur det kan påverka
handläggarnas informationsintag.

2.2 Informationsvisualisering
Informationsvisualisering refererar till datorgenererande interaktiva grafiska representationer
av information vilket inkluderar design och utveckling. Syftet med
informationsvisualisering är att kommunicera komplex information som ska underlätta och
inspirera användare samt öka användares förståelse av vad informationen representerar (Chen,
2010). Enligt Chen (2010) måste därför information presenteras noggrant, exakt och
trovärdigt. Informationsvisualisering har sitt ursprung i datavisualisering men med tiden växte
området till en egen disciplin på grund av bristen av grafisk design vilket begränsade
användarnas uppfattning av användbarhet (Scott Owen, 1999). Skillnaderna mellan
informationsvisualisering och datavisualisering är relativt små då de adresserar att lösa
liknande aspekter och överlappar därför i vissa sammanhang, dock skiljer de sig i presentation
av data. Datavisualisering ämnar presentera ”rådata” i exempelvis ett Excel dokument4 medan
informationsvisualisering presenterar informationen i en visuell form som exempelvis grafer
(Chen, 2010).
Inom forskning myntades informationsvisualisering först som en metod för att hantera stora
datamängder av vetenskaplig information för att förbättra förmågan att se relationer och
fenomen i data (Ed, Card & Shneiderman, 1999). Området fick därefter en mer formell
definition som inrättades under 1990-talet och blev snabbt ett aktuellt forskningsområde (Ed
et al., 1999). Därefter etablerades en forskningsgrund inom området för att enklare organisera,
samordna och definiera forskningsagendan för den nya disciplinen. Card och Mackinlay
(1997) menar att utvecklingen för informationsvisualisering kan vara en följd av en ökning av
kraft och tillväxt av teknik, teknologi samt framsteg inom kommunikation. Forskningen inom
området började även fokusera på vilka visualiseringstekniker som var lämpliga i specifika
situationer för specifik data- och informationstyp (Gershon, Eick & Card, 1998). Det kan
grundas i att situationer och händelser kan kräva olika typer av information från olika källor.
En trend som uppdagats på senare tid inom informationsvisualisering är fokuset på hur
användare kan ta del av information vid direkt anblick (Chen, 2010). Chen (2010) menar att
forskare har börjat insett att användares roll är i hög grad betydande för området. Forskare har
därför börjat utforska hur det istället ska vara möjligt att mäta insikter5 hos användare genom
tester (Chen, 2010). Resultatet i testerna avgör ofta om eller vart i en produkt det kan finnas
4

Microsoft Excel är ett program för kalkyler och enklare datahanteringsuppgifter. Ett Exceldokument kan
användas för att göra diagram, uträkningar, tabeller eller liknande.
5
I allmänhet definieras begreppet insikter som oväntade upptäcker, fördjupad förståelse och andra intellektuella
genombrott (Chen, 2010).
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områden som användarna upplever problematiska eller svåra att förstå. Detta beskrivs vara av
vikt inom informationsvisualisering då det ska vara möjligt för en användare att vid direkt
anblick kunna göra upptäckter. Chen (2010) beskriver att forskningen inom området betonar
handlingsförmåga i processen av att söka efter insikter.
I en studie av Lallé, Conati och Carenini (2017) belyser de vikten av att inkludera UX-design
för att skapa ett större fokus på användare och användarupplevelse i samband med
informationsvisualisering. Lallé, Conati och Carenini (2017) beskriver att det finns ökande
bevis på att effektiviteten av informationsvisualisering påverkas av att fokusera på användares
behov och förmågor. Det baserar Lallé, Conati och Carenini (2017) på kognitiva förmågor
som författarna menar har påvisats att påverka en användares prestanda och tillfredsställelse
genom visualisering. Detta tyder på att det kan vara av värde att utveckla
visualiseringsverktyg som utformas med inriktning på specifika användaregenskaper som kan
erbjuda användare en personifierad arbetsyta (Ibid.). Att erbjuda användare en personlig
arbetsyta anses underlätta för användare och fungera som ett stöd men beskrivs även att vara
fördelaktigt då tillvägagångsättet kan anpassas för flera olika typer av användare. Att utföra
detta tillvägagångsättet kan dock innebära svårigheter på grund av användares individuella
skillnader och preferenser (Lallé, Conati och Carenini, 2017).
Sammanfattningsvis är forskningen gällande informationsvisualisering och UX-design
begränsad då informationsvisualisering inte förrän på senare år uppmärksammat UX-området.
Det menar Hung och Parsons (2017) beror på att den senaste forskningen inom området har
påvisat kopplingar till icke-funktionella6 aspekter av visualisering. Detta gör att forskare har
börjat involverat aspekter från MDI och UX som under många år har betonat ickefunktionella aspekter av människa-datorinteraktion som relaterar till användarupplevelse
(Hung & Parsons 2017). Den senaste forskningen har även påvisat ett samband mellan
informationsvisualisering och användarupplevelse. Hung och Parsons (2017) belyser vikten
av fortsatt forskning inom informationsvisualisering och UX-design då författarna menar att
det finns behov att forskningen inom informationsvisualisering tar an bredare aspekter såsom
användarupplevelse.
I kommande kapitel presenteras tekniker inom informationsvisualisering och dess fördelar
samt appliceringsområde. Interaktiv informationsvisualisering är en metod som används
fördelaktigt inom informationsvisualisering och Dashboards för att effektivisera visualisering.
Området kommer därför presenteras för att skapa en större förståelse om hur området kan
användas fördelaktigt för kommande arbete gällande Dashboard-prototypen.
2.2.1 Tekniker och metoder inom informationsvisualisering
Det finns tekniker och metoder inom informationsvisualisering vars syfte är att underlätta
visualisering så att användare kan komma till insikt mer effektivt. Då syftet med
informationsvisualisering är att användare ska få insikt om information finns det diskussioner
angående estetikens7 roll inom informationsvisualisering. Chen (2010) menar att
diskussionerna runt estetik är oundvikliga då utformning av informationsvisualisering kan
innebära både estetik och teoretiska grunder. I och med att informationsvisualisering är ett
område som antas gynnas av hur information presenteras för användare anser författaren att
estetik kan påverka hur en användare upplever en teknologisk produkt. Användare av en
6

Icke-funktionella aspekter relaterar till aspekter utöver produkten eller systemets prestanda, exempelvis
användbarhet (Hung & Parsons, 2017).
7
Inom design hänvisar estetik till känslan av tillfredsställelse till skönhet i natur och konst, estetik kan användas
för att förbättra en produkt och göra den mer estetiskt tilltalande för användare (Sonderegger & Sauer, 2010).
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teknologisk produkt antas även påverkas på olika nivåer och kan antingen reflektera över
estetiken, huruvida tilltalande den är eller hur den påverkar produktens användbarhet. Faktum
är att en studie av Tractinsky, Katz och Ikar (2000) ämnade att undersöka estetik i produkter
där resultatet visade en stark relation mellan estetik och uppfattad användbarhet. Resultatet
visade även att attraktivitet i en produkt kan påverka värderingen av andra attribut som
funktionalitet. Norman (2005) menar på att estetik har en stor roll inom utformning av
teknologiska produkter då estetik kan göra en användare mer tolerant till
användbarhetsproblem vilket kan leda till en mer positiv användarupplevelse. Ett antagande är
därför att användare kan påverkas av estetik i en produkt eller ett system vilket inkluderar hur
information visualiseras. Estetik kommer därför till en viss nivå beaktas för kommande
utformning av Dashboard-prototypen.
I kommande kapitel kommer interaktiv informationsvisualisering att presenteras med syfte att
presentera området och hur det kan appliceras i en Dashboard-prototyp. Dashboard har starka
kopplingar till interaktiv informationsvisualisering då området kan optimera den information
som presenteras. Interaktiv informationsvisualisering kan därför antas att underlätta för
handläggarna i ett omfattande system genom att presentera information mer fördelaktigt och
inte överbelasta användarnas kognitiva förmågor vilket beskrevs i kapitel 2.3.
2.2.2 Interaktiv informationsvisualisering
Interaktiv informationsvisualisering (IV) är en metod som har framkommit i samband med
informationsvisualisering som ämnar underlätta interaktiva visuella gränssnitt. IV har ett
liknande tillvägagångssätt som informationsvisualisering då båda områdena används för att få
en djupare förståelse för information. Skillnaden är dock att IV tillåter användare att
interagera med informationen som presenteras. IV tillåter användare att skapa en djupare
förståelse för information och låta användare utforska information för att ta beslut samt
planera (Thomas & Cook, 2006). Thomas och Cook (2006) beskriver att IV kan transformera
och konvertera alla typer av data vilka stödjer visualisering och analys av information.
Isenberg, Elmqvist, Scholtz, Cerna, Ma och Hagen (2011) beskriver att IV skapar ett mer
tillgängligt tillvägagångssätt för användare att interagera med information och underliggande
data. IV gör det även enklare för användare att presentera information, sprida resultat och
kommunicera information i olika sammanhang vilket kan innefatta flera olika målgrupper
(Thomas & Cook, 2006). Att implementera IV i ett verktyg som kan användas av flera olika
målgrupper kan vara fördelaktigt i ett verktyg som ska användas i ett arbetssammanhang
(Thomas & Cook, 2006). Det antas att baseras på det faktum att på en arbetsplats kan det vara
många olika typer av personligheter som kan ha olika preferenser, mål eller ska utföra olika
uppgifter.
Ett exempel på hur IV kan användas presenterades ursprungligen av Column Five som
skapade en graf som kallas ”Mest värdefulla spelare” (Se figur 2). Grafen är en interaktiv
representation som presenterar olika sporter, lag, spelare och antal vunna mästerskap under
2014. Genom den interaktiva grafen kan användare interagera med de olika grafiska attributen
för att ta del av ytterligare information mer djupgående och specifikt.

8

Figur 2: Most Valuable Player (Column Five, 2018)

Inom forskningsområdet för IV anses forskningen vara begränsad och innefatta smala
inriktningar eller övergripande rekommendationer för teknologiska artefakter. Thomas och
Cook (2006) samt Isenberg et al. (2011) beskriver att inom forskningsområdet för IV finns det
ett stort fokus på de kognitiva och perceptuella förmågorna samt hur områdena påverkar
människors uppfattning av mönster i samband med IV. Thomas och Cook (2006) menar att
detta bygger på förståelse för rationaliseringsprocessen liksom förståelsen av underliggande
kognitiva och perceptuella principer. Det betyder att användare kan ha en direkt interaktion
med informationen som presenteras. Därför menar Thomas och Cook (2006) att IV kan
underlätta för de mänskliga förmågorna genom att effektivisera informationsintaget. I kapitel
2.3 diskuterar även Zhu och Chen (2005), Mazza (2009) samt Heer, Card och Landay (2005)
kognition och hur området kan användas för att skapa en större insikt om hur kognitiv
överbelastning kan undvikas. För att undvika en kognitiv överbelastning inom IV menar Keim
et al. (2008) att de mänskliga egenskaperna bör involveras mer fördelaktigt och belysa den
viktiga rollen användare har i en människa-datorinteraktion. Tillvägagångssättet för detta är
att kombinera människors kreativitet, flexibilitet och informationskunskap tillsammans med
de kraftfulla egenskaperna hos datorer (Ibid.) Det befästs på det faktum att den främsta
fördelen med IV är användares roll och hur dess kunskaper, kognitiva- samt perceptuella
förmågor används för att göra upptäckten av information mer effektiv (Keim et al., 2008).
I kommande kapitel presenteras människans kognitiva förmågor och begränsningar gällande
informationsintag samt minne. Kognition är en process för hur människor upplever
information och hur mycket information en människa kan bli exponerad för samtidigt. Detta
relaterar till utformningen av Dashboard-prototypen där det kan uppstå utmaningar om hur
mycket information Dashboarden bör innehålla. Därför presenteras kognition i syfte att skapa
en förståelse om hur området kan användas fördelaktigt.

2.3 Kognition
Informationsvisualisering innefattar ofta en stor mängd information och hur information kan
presenteras på det mest effektiva sätt för användare. Informationsvisualisering syftar till att
underlätta för mänsklig kognition genom att utnyttja människors visuella förmågor (Heer,
Card & Landay, 2005). Kognition är en samlingsterm för mentala processer, dock beskriver
Ware (2004) att den kognitiva processen inte endast sker i människors hjärna utan sker i
interaktion mellan människa och verktyg. Ware (2004) beskriver att en kognitiv process är en
ständigt pågående process som inkluderar flera aspekter av stimuli i form av människor och
verktyg. En kognitiv process sker i interaktion med verktyg och kan därigenom fungera som
ett externt minne (Hutchins, 1995). Verktyg kan utgöras av penna, papper, miniräknare,
teknologiska artefakt eller liknande (Ibid.).
En interaktion mellan människa och teknologisk artefakt innefattar en viss mängd information
som människor blir exponerad för. Det finns en naturlig begränsning i hur mycket information
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en människa kan uppfatta och ta del av samtidigt utan att uppleva en kognitiv överbelastning.
Mazza (2009) menar att detta beror på minnet och hur minnets funktion påverkar den
information människor tar del av. Mazza (2009) beskriver att minnet inte endast lagrar
information utan använder informationen för att bearbeta och motivera tankar samt
handlingar. Det utgör en gemensam grund för perception, kategorisering, tolkning och
tänkande (Mazza, 2009). En människas minne delas upp i lång-tid- och kort-tidsminne, korttidsminnet beskrivs att ha ett begränsat utrymme och uppdateras ofta för att informera
människan om den aktuella situationen. Dock kan kapaciteten för kort-tidsminnets utrymme
upplevas större när information grupperas. Exempelvis i en visualisering kan en gruppering
innebära att information omvandlas till visuell form eller att text sorteras enligt färg. Denna
teknik kallas chunking och underlättar för kort-tidsminnet genom att gruppera information
(Mazza, 2009). Detta kan underlätta för användaren då information bibehålls mer effektivt i
minnet (Se figur 3). I korttidsminnet kan kognitiv överbelastning ske vilket påverkas av
mängden stimuli användare utsätts för (Paas, Tuovinen, Tabbers & Van Gerven, 2003). En
kognitiv överbelastning kan undvikas genom exempelvis minska komplexiteten av designen
och därigenom underlätta för användares kort-tidsminne. Zhu och Chen (2005) beskriver att
visualisering kan minska en kognitiv belastning genom mentala resonemang och bildkonstruktioner. Genom det gör Zhu och Chen (2005) slutsatsen att ett visuellt gränssnitt kan
öka en sådan bredning av kognition.
Repetition

Stimuli

Sensorisk
registrering
(syn, hörsel,
doft)

Kategorisering

Korttidsminne

Långtidsminne
Återerinra

Figur 3: En representation över minnet och hur information hanteras av kort-tidsminnet (Egen modell).

2.3.1 Gestaltlagar
Gestalt är ursprungligen ett tyskt ord som översätts till konfigurering och har influerat många
forskare från olika discipliner inklusive design samt MDI-området (Graham, 2008).
Definitionen för gestaltlagar refererar till struktur, konfiguration eller en layout som är
enhetlig och har specifika egenskaper som tillsammans skapar något större än dess enskilda
objekt (Graham, 2008). Gestaltteori kan förklara olika fenomen i placering av objekt och kan
därav ha en stor påverkan på presenterad information. Att ignorera gestaltteori kan leda till
oväntade tolkningar för användare och hindra en tydlig kommunikation. Christensen (2004)
beskriver att om människor ser en samling objekt finns det en automatisk process som gör att
människor internt organiserar objekten baserat på dess förhållande till varandra. Utifrån hur
objekten organiseras skapas ett helhetsintryck. Gestaltteorin är oftast tilltalande inom grafisk
design för dess visuella fördelar då teorin kan bredda förståelsen för mönsterigenkänning i
mänskligt beteende (Graham, 2008). Mönsterigenkänning beskrevs av Gershon och Eick
(1998) i kapitel 1 om hur området relaterar till informationsvisualisering genom omvandling
av information till visuell form. I en Dashboard-prototyp kan gestaltlagarna spela en roll i hur
användare interagerar och uppfattar information i gränssnitt. Gestaltlagarna har en stark
relation till Dashboards vilket framgår i kapitel 2.5.1.
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2.5 Dashboard
Ett av de absolut främsta verktyg inom informationsvisualisering är Dashboard. Dashboard är
ett allmänt namn för Executive Information System (EIS) som utformades omkring år 1980
(Few, 2006). Few och Edge (2007) beskriver att en Dashboard är ett attraktivt verktyg att
använda inom företag då verktyget fördelaktigt informerar och kombinerar information som
snabbt kan förmedlas.
” A dashboard is a visual display of the most important information needed to achieve one or
more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the information can be
monitored at a glance “(Few, 2006, s 34).
Dashboards erbjuder unika och kraftfulla lösningar genom att sammanfatta en stor mängd
information, dock har verktyget ett rykte av att prestera under dess potential. Att Dashboard
anses presentera under dess potential anses bero på misslyckandet av att kommunicera
information effektivt och en bristande design (Few, 2006). Detta tyder på att det kan vara av
vikt att utveckla Dashboards med ett användarperspektiv för att öka förståelse för
informationen som Dashboarden presenterar.
Few (2006) beskriver att en Dashboard anses vara lyckad när den fungerar som ett
kommunikationsverktyg med bra design som förmedlar information tydligt och direkt. En
optimal Dashboard är en produkt som effektivt kommunicerar information och innefattar
kunskap samt enkelhet (Ibid.). Detta antas med fördel att underlättas genom tidigare forskning
om informationsvisualisering om hur komplex information kan presenteras fördelaktigt för
användare. Designaspekten för hur informationen presenteras kan även antas att påverka
användarens uppfattning om produkten gällande estetik och användbarhet.
I dagens samhälle finns det ett allt större behov av Dashboards och intresset har ökat kraftigt
vilket framgår av utbud och efterfråga av Dashboards på marknaden. En studie av Gartner
(2017) visade att marknaden för Business Intelligens-verktyg (inkl. Dashboard) växte med 9%
under 2013 och beräknas att växa med en årlig tillväxt på 8,7% fram till 2018. Enligt
författaren till denna rapport påvisar detta att Dashboard är en tydlig trend som stiger och
antas kommer vara en ihållande trend.
2.5.1 Dashboard & kognition
Dashboard är ett verktyg som förväntas att förenkla och förbättra beslutsfattande genom bland
annat förstärka mänsklig kognition samt underlätta för de mänskliga perceptuella förmågorna
(Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Det är därför västenligt för en designer att beakta människans
kognitiva förmågor i utformning av en Dashboard. För att förtydliga menar Yigitbasioglu och
Velcu (2012) att människors minnesförmågor har ett begränsat utrymme vilket kan påverka
att värdefulla uppgifter eller detaljer bortses i beslutsfattande. Det betyder att genom design
kan en användares kort-tidsminne utrymme optimeras vilket beror på att användare endast blir
presenterad för den viktigaste informationen. Förutom en koppling till kort-tidsminnet kan en
välfungerande Dashboard indirekt ta hänsyn till människans kognitiva förmågor och dess
begräsningar. Visuell perception kan förklaras genom tillämpning av gestaltlagarna, som
beskrivs i kapitel 2.3.1. Inom design är det vanligt att undersöka och anpassa design efter
gestaltlagar som relaterar till perception, vilket beror på att gestaltlagarna baseras på
människor förmåga att gruppera objekt (Graham, 2008). I utformning av Dashboards används
ofta gestaltlagar som relaterar till perception vilket beskrivs nedan i figur fyra (Moore och
Fitz, 1993 refererad i Yigitbasioglu & Velcu, 2012).
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Figur 4: Sammanfattning av gestaltlagar som kopplas till perception och dess anspråk till interaktiv grafisk
design (Graham, 2008).

Gestaltlag
Närhet (eng. Proximity)

Likhet (eng. Similarity)

Definition
Objekt som är placerade i närhet av varandra och som verkar
vara en del av en grupp. Objekten sammanfogas först till en
helhet och används därav för avståndsbedömning. I
interaktiv design beaktas objekten ju närmare de är
tillvarandra desto större är sannolikheten att de ska beaktas
som en del eller enhetlig grupp.
Grafiska representationer som har liknande färg, form,
storlek eller närhet är objekt som uppfattas vara del av en
grupp även om objekten till en viss grad är separerade. I
interaktiv design skapar objekten en illusion att tillhöra
varandra, antingen fysiskt eller konceptuellt.

Kontinuitet

Kontinuitet är lagen som söker relation mellan olika former
där kontinuitet uppstår när ögat följer formen längs en linje
eller kurva. I design kan kontinuitet användas för att rikta
användarens uppmärksamhet till ett specifikt objekt.

Symmetri

Symmetriska element uppfattas att vara objekt som är i
samma storlek, objekten kan vara olika objekt men
tillsammans skapar de en helhetsbild. Detta gör att objekt
kan uppfattas som en hel figur.

Objekt i närhet (eng. The closure of
objects)

När information saknas är det en naturlig förmåga att
människor letar efter närliggande information som kan vara
en del som saknas. Därefter tenderar människor att
fortfarande försöka att visuellt skapa helheter av objekt.
Människor söker hela objekt för att de ska upplevas stabila.

Gestaltlagar kan användas inom gränssnittsdesign för att underlätta informationsintaget för
användare och förbättra design genom att placera objekt efter gestaltlagarnas specifika
definitioner (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). I kommande prototyparbete kan gestaltlagarna för
perception (Se tabell 1) användas för att bringa ordning av samtliga visuella representationer
som kommer inkluderas i Dashboard-prototypen. Gestaltlagarna kan användas för att
underlätta beslutstagande gällande form, storlek och placering av objekt i Dashboardprototypen. Detta antas underlätta det generella informationsintaget och mönsterigenkänning,
organisera information mer effektivt samt minska chansen att skapa en kognitiv
överbelastning som beskrivs i kapitel 1, 2.3 och 2.3.1
2.5.2 Funktionella och visuella aspekter
Yigitbasioglu och Velcu (2012) skiljer på designaspekter inom utformning av Dashboards
genom att separera aspekterna enligt funktionella- och visuella aspekter. Funktionella aspekter
är de funktioner som indirekt relaterar till visualisering men i huvudsakligt syfte beskriver vad
en Dashboard kan göra (Ibid.). De visuella aspekterna är principer för visualisering av data
och hur effektivt information presenteras för användare. För att förtydliga går det att anta att
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funktionella aspekter relaterar till hur funktioner i Dashboarden reagerar på manipulation8 av
användare och hur de visuella aspekterna presenterar information därefter. Det är därför
viktigt att de funktionella aspekterna passar med sitt syfte annars kan konsekvenserna leda till
ett resultat där ofullständig information ger användare fel signaler (Yigitbasioglu & Velcu,
2012). Dock beskriver Yigitbasioglu och Velcu (2012) att de funktionella designaspekterna i
en Dashboard kan se olika ut baserat på syftet med Dashboarden, uppgifter som kommer
utföras, kunskaper och personligheter hos användare. Därför kan det vara fördelaktigt att
Dashboarden innefattar en viss interaktivitet och flexibilitet, det kan även vara fördelaktigt att
anpassa designen och grafiska representationer efter individer samt dess preferenser (Ibid).

8

Termen manipulation inom informationsvisualisering hänvisar till hur användare utför en handling för att
påverka produkten eller systemet (Keim et al., 2008).
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3. Problemprecisering och frågeställning
Baserat på den forskning som tagits del av har det framkommit att det finns luckor inom
forskningsområdet men även utvecklingsområdet av Dashboards. I presenterad forskning
framträder ett återkommande problem, det inte finns specifika rekommendationer eller
riktlinjer för Dashboards som är grundade på forskningsbaserade studier. Det framgår inte
validerade riktlinjer om hur en Dashboard kan utvecklas och hur anpassad Dashboarden är för
dess användare. I den forskningen som tagits del beskriver Few (2006) att det är vanligt att
designer som utvecklar en Dashboard ofta baserar dess val på tycke och smak.
Då det inte finns några tydliga designriktlinjer lämnas mycket av utformningen öppet vilket
kan påverkas av syfte och användning av Dashboard. Utan en validering av riktlinjer kan det
vara svårt att avgöra huruvida Dashboarden egentligen uppfyller dess syfte och hur det
påverkas användarna samt dess användarupplevelse.
I den tidigare presenterade forskningen framgår det att det är en generellt låg nivå av
användarinvolvering i utformandet av produkter och tjänster inom området för
informationsvisualisering. Detta faktum anses i studiens typfall att stämma överens med Aptic
system som studien ämnar undersöka i samband med utvecklandet av Dashboard-prototypen.
Den låga involveringen av användare och ett bristande fokus på UX-design anses kunna
påverka användarnas kunskap och generella förståelse samt användning av systemet.
I denna studie anses det därav av vikt att belysa UX-design och involvera faktiska användare i
en studie för att få en inblick i vad deras behov och preferenser är. Syftet är att få tillräckligt
med information för att tillsammans med tidigare forskning utveckla en Dashboard-prototyp
som kan användas i en jämförelse av användarnas nuvarande situation. Informationen från
jämförelsen anses kunna upplysa hur en Dashboard kan utformas och hur
användarupplevelsen påverkas.
Med detta i åtanke leder det fram till studiens frågeställning:
Vilka faktorer upplever en användare vara viktiga för utformningen av en Dashboard och vad
blir denna Dashboards inverkan på användarupplevelsen i jämförelse med befintligt system?

Förväntat resultat är att denna studie kan påvisa vad användare anser vara viktigt för
utformningen av en Dashboard och att en inverkan på användarnas användarupplevelse går att
tyda. Detta antas baserat på studiens genomförande och tidigare forskning. Ur en
forskningssynvinkel antas studien kunna besvara hur informationsvisualisering och UXdesign kan användas för att utformas i en Dashboard-prototyp. Ett förväntat resultat är att
användarupplevelsen anses vara mer positiv för användarna vilka antas att ske genom att ha
arbetat och ha ett kontinuerligt fokus på UX-design genom hela studien. Detta anses
sammankoppla ett tydligt UX-fokus som skapar en relation mellan presenterad litteratur,
empiri och frågeställning. Tillvägagångssättet anses vara ett unikt bidrag till forskningen då
till författarens kännedom, inte tidigare genomförts. Slutligen är en förhoppning att studiens
resultat kan användas ett bidrag både inom utveckling men även inom forskning.
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3.1 Avgränsningar
Utifrån arbetets tidsram finns det vissa begränsningar gällande studiens utformning som bör
presenteras. För presenterad forskning innebär studiens tidsram en viss begränsning gällande
mängden av information som studien inkluderar. Områdena informationsvisualisering,
Dashboards och UX-design har därför begränsats till de visuella aspekterna och de aspekter
som beaktar människans interaktion med teknologiska artefakter. Därav har de tekniska
aspekterna som kod, databaser, servrar och nätverk inte involverats i arbetet. Valet av att
skapa en Mid-fi prototyp grundas i författaren begränsade kunskaper angående systemet. Det
betyder att Dashboarden innefattar samtliga funktioner som prototypen ämnar att inkludera.
Dock kommer Dashboard-prototypen inte illustrera hur prototypen är kopplat till resterande
delar av systemet, detta beror på studiens tidsram.
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4. Metod och Genomförande
I detta kapitel kommer studiens metodik och genomförande att presenteras vilket innefattar
datainsamlingsmetoder samt dataanalysmetoden som kommer att användas för att besvara
studiens frågeställning. För att besvara studiens frågeställning kommer ett UXdesignperspektiv att användas som i denna studie hänvisar till den iterativa processen och
involvering av användare. Den iterativa processen och involvering av användare anses för
denna studie vara essentiellt, vilket grundas på hur de två faktorerna kommer användas i
studiens syfte. För att erhålla ett resultat på studiens frågeställning kommer användarnas
åsikter undersökas genom en utvärdering av Dashboard-prototypen. Det slutgiltiga målet blir
således att insamla empiri från studien som således kommer användas för att besvara studiens
presenterade frågeställning.
Baserat på studiens frågeställning kommer studien bemötas genom en kvalitativ
forskningsansats. En grov beskrivning av kvalitativ forskning är att finna en djupare förståelse
för det som ämnas att undersökas genom ett problemlösande tillvägagångssätt (Patton, 2015).
Kvalitativ forskning består av en uppsättning tolkande metoder som fältstudier, intervjuer,
samtal, fotografier, inspelningar och anteckningar (Denzin & Lincoln, 2000 refererad i
Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2013). Tillvägagångsättet för kvalitativ forskning utgörs
av en ansats som är tolkande och har ett naturalistiskt förhållningssätt till världen. Det innebär
att försöka tolka fenomen som sker och hur människor upplever dem (Denzin & Lincoln,
2000, refererad i Ritchie et al., 2013). Kvalitativa metoder anses vara en lämplig
forskningsansats för denna studie då forskningsansatsen antas att bringa en djupare förståelse
om informationen som samlas i kommande studie. Metoden anses även vara lämplig i ett UXdesignperspektiv då en kvalitativ ansats kan underlätta att förstå hur användarna tänker,
känner, vilka mål och behov de har (Denzin & Lincoln, 2000, refererad i Ritchie et al., 2013).
För denna studie anses endast kvalitativa metoder och data användas på grund av de faktorer
inom UX-design som studien ämnar undersöka. Det anses därav av vikt att förstå hur
användarna resonerar genom djupgående undersöka deras åsikter och handlingar. Ett
antagande är att i motsatts hade kvantitativa metoder som enkäter som mer behandlar
mätbardata medfört ett resultat som inte fångar användarnas upplevelse eller interna tillstånd.
Kvantitativa metoder anses i denna studie avvika från studien användarinvolvering.

4.1 Typfall
Studien har genomförts på ett företag som är verksam inom detaljhandel och använder Aptics
system för att hantera företagets finans. Valet av att inrikta studien mot ett specifikt typfall är
för att avgränsa studien till ett specifikt användningsområde. Detta anses vara passande då ett
specifikt typfall kan avgränsas och anpassas till studiens frågeställning. Således kan tidigare
forskning konkretiseras och genom detta arbete bidra med ny forskning baserat på typfallet.
Undersökningsobjektet för studien är ett komplext system vars ledord är funktionalitet.
Systemet som ska undersökas innefattar mycket liten involvering av UX-design vilket gör att
systemet anses vara intressant för utfallet av studien. Det är för att studien kan påvisa en
tydlig skillnad på användarupplevelsen av systemet i jämförelse med Dashboard-prototypen.
Sammanfattningsvis anses företaget och dess system som ett lämpligt fall att undersöka för att
besvara denna studies frågeställning.
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4.2 Valda metoder och datainsamlingstekniker
För att förtydliga studiens genomförande har ett flödesschema utformats (se figur 5).
Flödesschemat illustreras genom färg, siffror och en kronologisk ordning som påvisar
samtliga metoder som har använts i studien. Då studien genomfördes iterativt har metoder
som kapitel 4.5 genomförts ett flertal gånger.

Figur 5: Flödesschema för genomförande, kapitel för metod och genomförande börjar på kapitel fyra men då
tidigare forskning även beaktas i metod och utförande finns det även med i figuren (Egen modell).

I figuren går det att tyda att genomförandet av metoderna utgick med inspektionsmetoden
heuristisk utvärdering vars syfte var att samla information inför fältstudien. Därefter
illustreras det i figuren att en fältstudie kommer genomföras, i detta fall innefattar den och
intervju. Intervjun analyseras därefter enligt en innehållsanalys och som senare kommer
användas i jämförelsen av användarupplevelsen. Därefter utformas prototyper, Lo-fi och Midfi prototyper. I figur 5 går det är se att prototyperna även utvärderas och analyseras enligt
principerna för en innehållsanalys. Avslutande i figuren och i studien är analys och resultat.
I figur 5 går det att se att studien är en stor studie som innefattar ett flertal metoder som har
använts för att undersöka ett fenomen från olika vinklar. Detta benämns som
metodtriangulering som stödjer det faktum att endast en metod inte är nog att undersöka ett
problem. Patton (2015) beskriver att flera metoder stärker en studies validitet9 genom att
9

Validitet är relevansen för att insamlad data om det aktuella problemet och förmågan att mäta det som anses att
mäta (Noble & Smith, 2015).
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komplettera metoders individuella styrkor och svagheter. I studien har metodtriangulering
stärkt de intryck som erhållit från användarna genom att intrycken antingen kan säkerställas
eller motsättas. Metodtriangulering kan i ett UX-perspektiv kopplas till studiens syfte och
involvering av användare. Det kan hänvisas till användarnas både kan beskriva sina åsikter i
intervjun och agera i handlingar i observationen. I denna studie anses metodtrianguleringen
kunna stödja studiens resultat och visa på ett helhetsperspektiv. I denna studie kan detta
kompletteras informationen som erhålls från handläggarna som således kan leda till ett
resultat som har inkludera det faktum att ett helhetsperspektiv har försökt uppnåtts.

4.3 Heuristisk utvärdering
En heuristisk utvärdering är en inspektionsmetod som undersöker en produkt eller ett systems
användbarhet (Barnum, 2010). Barnum (2010) beskriver heuristiker som en uppsättning
principer som används av en eller flera domänexperter för att inspektera om det finns aspekter
som överträder heuristikerna. Heuristisk utvärdering är en av de vanligaste metoderna för att
identifiera användbarhetsproblem och kan kategoriseras som en expertgenomgång (Unger och
Chandler, 2012). Detta menar Unger och Chandler (2012) beror på att heuristiker kan anses
vara en blandning av ytterligare principer, personliga övertygelser och designerns kunskaper
om användbarhet. Nielsens (1995) tio heuristiker är den mest använda uppsättningen av
heuristiker i samband med gränssnittsdesign och baseras på de ursprungliga heuristikerna av
Nielsen och Molich (1990). Nielsens (1995) tio heuristiker är den uppsättning som studien
fortsättningsvis kommer att använda och utgå ifrån (Se bilaga 3 för definition av heuristiker).
I en iterativ UX-process utgör en heuristisk utvärdering fasen ”Define” (se figur 1).
För denna studie valdes Nielsens 10 heuristiker som inspektionsmetod för att det är beprövad
metod som är passade när man undersöker ett gränssnitt, det beror på heuristikernas
utformning som syftar till att undersöka om gränssnittet hjälper användare i en interaktion
med en produkt (Nielsen, 1994). Nielsens heuristiska utvärdering anses enligt författaren vara
en metod som är tids- och kostnadseffektiv vilket för denna studie anses vara lämpligt baserat
på tidsperioden. Blackstone (2012) beskriver att en heuristisk utvärdering ofta skapar en bra
förståelse för systemet eller produkten vilket kan användas som en grund för att utforma
strukturerade intervjufrågor. Syftet med att utföra en heuristisk utvärdering i denna studie var
att erhålla mer förståelse för systemet innan fältstudien med handläggarna. Ett antagande är
att det kan bidra till en större förståelse för handläggarnas åsikter och handlingar. Det antas
även att gör det möjligt att ställa mer djupgående följdfrågor till handläggarnas svar i
intervjuerna. Andra metoder som togs i beaktning var kognitiv genomgång, men studie
innefattade en tidsbegränsning ansågs detta inte möjligt.
Genomförande
En heuristisk utvärdering genomfördes på Aptics system och utfördes individuellt av
författaren vilket berodde på studiens tidsbegränsning samt ett informellt tillvägagångssätt.
För den heuristiska utvärderingen användes Nielsens 10 heuristiker. Då författaren hade
tidigare erfarenheter av att utföra en heuristisk utvärdering genomfördes inte en pilotstudie.
Tillvägagångssättet för den heuristiska utvärderingen skedde genom en testversion av
systemet som vanligtvis används internt i utbildande syfte. För att identifiera
användbarhetsproblem genomfördes olika uppgifter med vissa begränsningar (Se bilaga 3).
Uppgifterna utfördes utifrån en handläggares perspektiv för att identifiera
användbarhetsproblem som relaterar till handläggarnas användning och upplevelse av
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systemet. Användbarhetsproblemen som identifierades dokumenterades löpande och
sorterades därefter enligt Nielsen (1995) tio heuristiker (se figur 6).
4.3.1 Resultat
Den heuristiska utvärderingen som baserades på Nielsen (1995) tio heuristiker resulterade i
sex användarhetsproblem. Tre av problemen ansågs ha en hög allvarlighetsgrad och
klassificerades enligt tabell att innefatta större användbarhetsproblem. Problemen anses även
vara ett genomgående problem då problemet uppstod på fler än ett ställe i systemet. Följande
tabell visar resultatet från den heuristiska utvärderingen av Aptic system. Problemen är
rangordnade beroende på vilken allvarlighetsgrad de anses ha. I tabellen finns även en kort
beskrivning som sammanfattar problemet enligt författaren.
Figur 6 – Resultatet av den heuristiska utvärderingen som rangordnats enligt allvarlighetsgraderna 1-Mindre
problem som inte behövs lösas om det inte finns tid, 2 Mindre användbarhetsproblem: låg prioritet, 3-Större
användbarhetsproblem: hög prioritet, 4-Måste lösas (Egen modell).

Problembeskrivning
1. Den högra panelen ändras beroende på vilken
”funktion” användaren är inne på. Detta leder till att det
finns nya alternativ att välja på i högre panelen. Är
användaren inne på en sida med flera element kan det
finnas tre stycken ”visa”. ”Visa” hör till ett varsitt
element i gränssnitt, något som inte uppfattas direkt. Då
detta indirekt leder till mycket information kan det även
skapa en kognitiv överbelastning för användaren.
2. Terminologin skiljer sig och innefattar olika ord
vilket kan förvirra vart funktionerna leder. Det finns
även ord som upplevs som synonymer men är olika
funktioner. Ett exempel är personuppgifter och
kunduppgifter på är två olika funktioner. Med fördel kan
dessa slås samman för att minska
informationsbelastningen.

Heuristik
6. Känna igen
snarare än att
komma ihåg

Allvarlighetsgrad
2.

4. Konsistens och
standard

3

3. Användaren har inte möjlighet att backa i systemet,
användaren måste trycka på någon annan funktion i
panelen. Detta gäller ej externa/pop-up fönster i
systemet.
4. I gränssnittet presenteras mycket information
samtidigt, funktioner som inte används eller är aktuella
för funktionen blir gråmarkerade vilket betyder att de
inte går att trycka på. Detta kan göra att det är svårt att
uppfatta vad som är en möjlig handling då avsökningen
av gränssnittet tar längre tid.
5. Gränssnittet anses inte att vara anpassat för nya
användare, exempel är att om användaren trycker på en
funktion flyttar systemet användaren till en ny sida.
Detta genomförs inte på ett sätt som anses vara tydligt
eller varför.

3. Användarkontroll
och frihet

3.

8. Estetik och
minimalistisk design

3.

7. Flexibilitet och
effektivitet

2.
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6. Systemet anses inte tala användarens språk vilket
2. Systemet och den
även innefattar ord som har för mycket eller för lite
verkliga världen ska
information. Systemet anses ha komplicerad terminologi matcha
som varken stödjer en van användare eller ovan
användare.

2.

Informationen som framkom i den heuristiska utvärderingen var att systemet uppleves vara
lite inriktad på hur användarna jobbar i systemet. I identifierade användarproblem kan tolkas
att det finns ett antagande att systems användare har en hög kunskapsnivå om systemets
funktionalitet och dess terminologi. I användarproblem nummer 5 (se figur 6) påtagligas detta
då systemet kräver erfarenhet och förståelse om hur systemet fungerar då det kan uppfattas att
användaren kan ha svårt att arbeta i systemet utan att veta vad nästa steg i processen är.
Systemet anses inte vara utformat för att förenkla användarnas arbetsprocess genom
funktionalitet och språk. Gränssnittets utformning kan anses belamra användarens kognitiva
förmågor genom att prestera mycket information samtidigt. Detta kan även anses påverka
tidigare påstående gällande systemet utformning och dess stöttning för användaren. Mängden
information anses kunna påverka användarens avsökning av gränssnittet genom att presenta
information och olika val på ett sätt som försämrar den övergripande bilden av vad systemet
presenterar. Resultatet av den heuristiska kommer således användas i kommande utformning
av Dashboard-prototypen, syftet är att skapa en produkt som kan underlätta och förminska
dessa problem som har identifierats.

4.4 Fältstudie
Fältstudie är en kvalitativ forskningsmetod då metoden syftar till att förstå, observera och
interagera med människor i deras naturliga miljö (Blackstone, 2012). Människor i deras
naturliga miljö betyder att det är de aktuella deltagarna som studien ämnar studera och miljö
är ”fältet” som kännetecknar deltagarnas vardagliga miljö. I en fältstudie inkluderas ofta
observation och intervju som de vanligaste metoderna (Blackstone, 2012). Patton (2015)
beskriver att en fältstudie är ett kraftfullt tillvägagångssätt då metoden genererar information
direkt från fältet. Detta möjliggör en öppenhet för att utforska användarnas perspektiv, idéer
och insikter (Unger och Chandler, 2012). Denna fältstudie inkluderas i fasen för Define och
innefattar att samla insikter (se figur 1).
För denna studie anses en fältstudie bringa en större förståelse för handläggarna och deras
arbetsuppgifter än en studie i labbmiljö. Detta beror på att en labbmiljö kan hämma det
naturliga arbetssättet och processen (Blackstone, 2012). Informationen som samlas in i
fältstudien kommer att analyseras genom en innehållsanalys som därefter kommer användas
för att utforma prototyper.
När en studie ska genomföras finns det etiska aspekter och ett ansvar att skydda deltagarna
mot otillbörlig insyn, att bli utsatta för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse och
kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kallas Individskyddskravet och är en utgångspunkt
för forskningsetiska överväganden. Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra grundläggande
huvudkrav för Individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Genomförande av forskningsetik gentemot handläggarna genomfördes genom
rekommendationer av Vetenskapsrådet (2002). Individskyddskravet uppnåddes genom att
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initialt förklara för varje handläggare om dess rättigheter och studiens syfte. I samband
informerades handläggarna om innebörden av intervjuerna och observationerna samt vad
informationen kommer användas till. Detta utgör informationskravet och insamlades muntligt.
Samtyckeskravet uppnåddes genom att handläggarna informerades om att deras deltagande
var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta studien samt att de i efterhand kunde ångra
sin medverkan. Därefter informerades handläggarna om konfidentialitetskravet vilket
innefattar att deras uppgifter inte kommer användas för något annat än den aktuella studien.
Handläggarna informerades även om deras uppgifter inte kommer spridas och att de därför
kommer anonymiseras i rapporten samt transkriberingen. Avslutningsvis upplystes
handläggarna om att informationen inte kommer användas till något annat än i
forskningssyfte. I samband informerade handläggarna att deras information kan doneras till
andra forskare om tidigare krav beaktas vilket utgör nyttjandekravet. Samtliga krav
godkändes muntligt av handläggarna.
4.4.1 Observation
Naturalistisk observation kännetecknas i forskning av en naturlig miljö som sker utanför ett
labb och undersöker händelser som utspelar sig i situationer som är vardagliga för deltagarna
(Bowen, 2008). Denna typ av observation tillåter en mer komplett inblick om hur och när
verktyg används (Tullis, 2008, refererad i Patton, 2015). För att förtydliga angående hur och
när verktyg används menar Tullis (2008) att det kan skilja mellan hur verktyget var menat att
användas och hur det faktiskt använts efter implementering. Fördelen med naturalistisk
observation är att metoden ofta genererar nya idéer då tillvägagångssättet skapar ett
helhetsperspektiv (Patton, 2015).
Syftet med att utföra observationer i denna studie är för att i högre grad skapa en förståelse
och få insikter om aspekter i systemet som kan beaktas inför utformningen av Dashboardprototypen. I denna studie kan observationer leda till en djupare förståelse för hur
handläggarna använder systemet. Observationen anses vara ett bra komplement till intervju då
det kan innebära svårigheter för en användare att beskriva en interaktion med en produkt
(Arvola, 2014). Naturalistisk observation ansågs vara den mest fördelaktiga metoden för
denna studie, utöver naturalistisk fanns även alternativet för en deltagande observation. En
deltagande observation innebär att författaren skulle ingå i en grupp med handläggarna där en
stor tillit måste finnas (Fangen, 2005). Tillvägagångssättet ansågs dock inte att passa studiens
syfte då tillvägagångssättet ansågs vara för komplicerat och tidskrävande för handläggarna.

Genomförande
De naturalistiska observationerna genomfördes på handläggarnas respektive arbetsplats.
Observationerna utgick med att författaren upplyste om syftet och vad som ämnas att
undersökas med syfte att göra handläggarna bekväma i situationen. Därefter blev
handläggarna upplysta om att ett forskningsetiskt tillvägagångssätt kommer att beaktas för att
skydda användarna angående den information som de bidrar med vilket finns beskrivet i
kapitel 4.4. Tillvägagångssättet för observationerna med handläggarna var att observera
samtliga när de utförde uppgifter som tillhör deras dagliga arbete i Aptics system. Parallellt
dokumenterades informationen som ansågs vara relevant för studien och Dashboardprototypen. Handläggarna uppmärksammade deras handlingar genom att spontant berätta vad
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de gjorde och varför. Detta utgav en situation som gjorde det möjligt att ställa följdfrågor om
varför saker hände i systemet eller liknande.

Figur 7 – Figuren illustrerar information om de handläggare som deltog i studien. Figuren visar ett resultat på en
medelålder med ca 2 år på det aktuella företaget och en avstickande ålder på 16 år. Samtliga handläggare i
figuren deltog i både fältstudien och utvärdering av prototyp. I studien skedde urvalet av handläggare av
handläggarnas överordnad, de handläggare som var tillgängliga fick delta i studien (Egen modell).

Handläggare Arbetsroll
A
Kundtjänstmedarbetare
Ekonomiassistent
B
Ekonomiassistent
C
Ekonomiassistent
D

Tid på företaget
2 år
2 år
15 år
2 år

4.4.1.1 Resultat

Resultatet från observationerna med handläggarna resulterade i en övergripande bild om hur
handläggarna arbetar i Aptics system och vilken information samt funktioner som är viktiga
för deras arbete. Resultatet visar att handläggarna arbetar i Aptics system för att få
information om en kund eller en kunds ärende som åtgärdas i systemet. Handläggarna
uppfattar systemets sökfunktion som känslig om informationen inte skrivs in exakt. Att
sökfunktionen beskrivs som känslig baseras på att om informationen inte skrivs exakt
uppenbaras inga alternativ i sökfunktionen, detta innefattar tecken som bindestreck och
apostrofer. Systemet är även känsligt för att söka med OCR nummer vilket handläggare A (se
figur 7) menar är problematiskt om en kund endast har OCR numret tillfoga. Det
problematiska är att det tar lång tid för systemet att söka efter OCR nummer och systemet
visar ingen återkoppling att något händer i systemet. Baserat på observationerna med flertal
handläggare anses detta vara ett frustrationsmoment. Resultatet från observationerna
resulterade även i information angående navigation i systemet. Observation med handläggare
B (se figur 7) visade att när en handläggare söker efter en faktura går det utföra i samma
gränssnitt som det finns information om kunden. Dock kan en handläggare inte finna kundens
övriga fakturor i det gränssnittet vilket betyder att handläggaren måste genomföra en ny
sökning. Detta anses att vara frustrerade och innefattar fler steg än vad som anses vara
nödvändigt. Handläggare B beskriver att detta också påverkas negativt av att det inte finns
någon bakåtfunktion i systemet.
4.4.2 Intervju
Intervju är en metod som innefattar insamling av information från konversationer och direkta
citat från deltagare om deras erfarenheter, åsikter, känslor samt kunskaper (Patton, 2015).
Patton (2015) beskriver även att i en kvalitativ forskningsansats är det vanligt förekommande
att utföra semi-strukturerade intervjuer vilket kan innefatta öppna frågor. Semi-strukturerade
intervjuer är en populär metod på grund av dess mångsidighet och flexibilitet samt att
metoden kan kombineras individuellt och gruppvis (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006
refererad i Kallio, Pietilä, Johnson & Kangasniemi, 2016). Semi-strukturerade intervjufrågor
är förberedda frågor men innefattar inte ett intränat manus vilket tillåter flexibilitet,
improvisation och öppenhet (Myers & Newman, 2007). Öppna frågor i en semi-strukturerad
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intervju innefattar förberedda frågor där frågorna är formulerade på ett sätt som uppmuntrar
deltagarna att bidra med den information de känner sig bekväma med (Turner, 2010).
Valet av att utföra intervjuer grundas i att metoden är en vanligt förekommande i en fältstudie
då metoden bidrar till detaljrik information om deltagares uppfattningar och upplevelser.
Andra metoder som togs i beaktning var enkäter. Enkäter är en metod som kan generera en
stor mängd svar från många olika typer av användare (Blackstone, 2012). För denna studien
anses intervjuer vara mer fördelaktiga då intervjuer kan bidra med en mer detaljrik
information än enkäter vilket anses bero på det faktum att enkäter inte stödjer en naturlig
dialog.

Pilotstudie av intervjufrågorna
Innan intervjuerna med handläggarna utfördes en pilotstudie med syfte att testa frågornas
utformning och utvinna en cirka tid det tar att ställa samtliga frågor. Pilotstudien genomfördes
med ett identiskt intervjumanus (se bilaga 1) på en student som studerar på Högskolan i
Skövde. Dock relaterade inte intervjufrågorna till Aptics system utan till Högskolan i Skövdes
interna system. Detta baserades på att det inte fanns möjlighet att utföra en pilotstudie på en
handläggare.
Resultat av pilotstudien
Baserat på pilotstudiens resultat genomfördes en viss revidering av intervjumanuset (se bilaga
1). Resultatet visade att frågan ”Vilka funktioner föredrar du helst att använda och varför?”
ansågs generera ett identiskt svar som fråga nummer 6: Vilka funktioner anser du vara
centrala för ditt arbete? och ansågs därför vara överflödig. Resultatet visade att frågan ”Vad är
mest irriterande eller förvirrande med systemet?” reviderades då frågan ansågs vara negativt
utformad vilket ansågs kunna missleda handläggarna. Frågorna som avlägsnades ansågs inte
påverka studien negativt då det istället renderade mer tid för frågor som kunde följa upp de
ursprungliga frågornas svar. Exempelvis genom att be handläggaren utveckla sitt svar på de
övriga frågorna genom att ställa frågor som hur eller varför.

Genomförande av intervju med handläggare
Intervjuerna genomfördes på handläggarnas arbetsplats efter avslutad observation. Längden
för intervjuerna varade i ca 20–25 minuter och under samtliga intervjuer användes det
pilottestade intervjumanuset. Dokumentationen för intervjuerna bestod av anteckningar och
inspelningsfunktionen i en smartphone.
Samtliga utförda intervjuer inleddes med frågor om handläggarnas bakgrund med syfte att
erhålla information som kan relateras till användningen av systemet. Samma tillvägagångssätt
för att upplysa handläggarna om deras rättigheter gällande forskningsetik även gäller före,
under och efter att intervjuerna utförts. Informationen angående handläggarnas personliga
information finns sammanställt i figur 7 där de har anonymiserats för att undvika spridning av
information och således stödjer konfidentalitetskravet. För att erhålla likvärdig information
från samtliga deltagare användes samma intervjumanus till samtliga deltagare (se bilaga 1).
Strukturen av frågorna inleddes med övergripande frågor angående handläggarnas erfarenhet
och upplevelse av systemet med syfte att skapa en förståelse för användningen. Därefter
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trattades frågorna ner till mer specifika frågor som relaterade till systemet och dess
funktioner. Detta resulterade i användarpreferenser och åsikter angående det nuvarande
systemet. Avslutningsvis tackade författaren handläggarna för deras engagemang och
deltagande.
4.4.2.1 Resultat

Intervjuerna resulterade i information om hur handläggarna använder Aptics system och vad
de önskar i Dashboard-prototypen. Intervjuerna med samtliga handläggare resulterade i
information om att de önskar ett förbättringsförslag som i högre grad kan förbättra
helhetsintrycket och förenkla deras arbetsprocess. På frågan ”hur skulle du beskriva din
erfarenhet med systemet?” svarade handläggare B att hen inte är speciellt nöjd med den
nuvarande arbetsprocessen då ”systemet är svårjobbat och inte speciellt användarvänligt
(användbart)”. Detta menar handläggare B dels påverkas av att informationen som hen
arbetar med tar lång tid att söka efter i systemet. Sökningarna beskrivs att ofta ta lång tid och
anses vara mer tidskrävande än nödvändigt. Detta beror på att handläggarna måste leta
manuellt efter specifik information som oftast baseras på detaljer då sökfunktionen är känslig
och inte presenterar information tydligt.
”Jag tycker att designen och hur informationen presenteras är viktigt, det kan påverka
information och hur man tar till sig den. Det kan hjälpa med att det blir lättare att se den
informationen man behöver snabbare och det blir inte lika jobbigt att kolla på skärmen en
längre tid.” (Handläggare A, 2018).
Intervjuerna resulterade i att handläggarna anser att systemet delvis inte är användbart
gällande hur systemet presenterar information och grafiska attribut. Handläggare B beskriver
att hen anser att design i ett system är viktigt. ”Det blir trevligare att titta på medan det här
(systemet) ser gammalt ut. Det påverkar kanske inte jobbet genom funktioner och så, men det
blir bättre med en snygg design.” Handläggare B sa dock efter uttalande: ”eller designen kan
ju påverka texten och hur den presenteras vilket kan göra det lättare att använda systemet”.
Handläggare A beskriver att hen anser att helhetsintrycket av systemet kan ändras genom
grafiska attribut, mer systemåterkoppling och språket i systemet. Resultatet från intervjuerna
visar även att flera handläggare anser att systemet inte bekräftar deras handlingar och att de
därav önskar mer återkoppling från systemet. Handläggare C beskriver att systemet inte
bekräftar om något är fel, det står endast att jobbet är klart men inte att något är fel. Därav kan
ett jobb resultera i att fel eller ingen information behandlas av systemet.
När författaren ställde frågan ”hur kan du tänka dig att arbetsprocessen i systemet kan
förändras?” renderades resultatet att tre av fyra handläggare önskar en personlig arbetsyta där
de kan skräddarsy sin individuella användning i systemet. Handläggare A beskriver ”det
skulle även kunna ändras genom att göra det möjligt att skräddarsy sin användning så att
man själv får välja funktioner som passar ens egna arbetssätt”. Detta menar även
handläggare B som tror att sin arbetsprocess kan förenklas genom att ha möjligheten att
skräddarsy sin användning. Med detta menar handläggarna att om de hade möjligheten att
skräddarsy sin användning kan de ta bort irrelevant information och de funktioner de inte
använder samt underlätta den generella användningen av systemet.
Resultatet från intervjuerna i samband med observationerna överensstämde angående flera
aspekter om hur den nuvarande situationen ser ut och vad som önskas i ett förbättringsförslag.
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Det finns dock spridningar i svaren som relaterar till vissa aspekter i systemet. Detta antas att
bero på handläggarnas olika användningsområde och arbetsuppgifter i systemet. Ett exempel
är hur handläggarna använder sökfunktionen och vad som blir dess påverkan. Handläggare A
och B beskrev att de kan snabbt behöva information till en kund och kan därav bli påverkade
av sökfunktions användbarhetsproblem samt fördröjning. I motsatts beskrev handläggare C
och D att deras arbetsprocess påverkas av sökfunktionen och systemets förmåga att presentera
informationen de söker. Sammanfattningsvis resulterade intervjuerna från fältstudien i
information om handläggarnas arbetsprocess och vad de har för behov för att utföra deras
arbetsuppgifter. Resultatet används därav vidare som ett utgångsläge för att utformningen av
Lo-fi prototyperna angående vilka aspekter som bör inkluderas. Det är essentiellt att utforska
dessa aspekter för att utveckla ett förbättringsförslag som bemöter handläggarnas preferenser
och uppfyller deras behov.

4.4.2.2 Analysmetod av intervju - innehållsanalys

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att koda information från intervjuer,
observationer och litteratur (Graneheim & Lundman, 2003). Innehållsanalys kan delas upp i
tre tillvägagångssätt: konventionell, riktad eller summativ där samtliga inriktningar används
för att tolka betydelsen av innehållsriklig information och som följer det naturalistiska
paradigmet (Hsieh & Shannon, 2005). Hsieh och Shannon (2005) beskriver att en summativ
metod kan innefatta en latent innehållsanalys som betyder att analysen används för att tolka
innehållet och upptäcka underliggande innebörder av kontexten. I den iterativa UX-processen
tillhör analysenfasen ”Define” före fasen för ”Design”.
Tillvägagångsättet för att genomförandes beskrivs av Graneheim och Lundman (2004):
•
•
•
•

Texten från transkriberingen ska läsas flera gånger med syfte att skapa en förståelse
för helheten.
Meningar som är relevanta för frågeställningen plockas ut. Meningarna kallas för
meningsbärande enheter vilket betyder att de utgör en grund för syftet av kontexten.
De meningsbärande enheterna kortas ner, kodas och grupperas i kategorier som
återspeglar de genomförda intervjuerna.
Avslutande skapas teman vilket utgör analysens latenta element.

Utöver innehållsanalys beaktades en alternativ metod i form av ett affinitetsdiagram som har
ett liknande tillvägagångssätt. En innehållsanalys anses i denna studie vara mer passande
baserat på att analysen är summativ och latent vilket kan bidra till en tolkning av insikter om
vad informationen från fältstudien innebär. Det kan skapa en förståelse för den underliggande
kontexten och de relationer som finns. Tillvägagångssättet anses därav fördelaktigt för
studiens frågeställning som relaterar till användarupplevelse. Ett antagande är att genom en
jämförelse av två analyser kan det gå det att tyda en inverkan på användarupplevelsen i det
nuvarande systemet och i Dashboard-prototypen. Syftet är att upptäcka mönster mellan
innehållsanalyserna och undersöka vad informationen innebär.
Genomförande av innehållsanalys efter intervju med handläggarna
Efter genomförda intervjuer med handläggarna genomfördes en transkribering av
informationen som erhållits. Transkriberingen av intervjuerna sammanställdes i ett dokument
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vilket blev utgångspunkten för innehållsanalysen som utgick ifrån rekommendationer av
Graneheim och Lundman (2005). Första steget för innehållsanalysen var att läsa
transkriberingen upprepade gånger för att bli påmind om kontexten av innehållet. Därefter
plockades de meningar som ansågs vara relevanta för utvecklingen av Dashboard-prototypen.
De meningar som plockades ut var den informationen som ansågs ha ett värde för hur
människa-datorinteraktionen ser ut och hur en ny produkt kan förbättra den nuvarande
situationen. Meningarna som plockades ut ur transkriberingen inkluderades även av omgiven
text för att således behålla förståelsen för sammanhanget. Denna fas utfördes skriftligt på
papper. Därefter överfördes informationen digitalt och identifierade meningar kortades ner,
kodades i färg och placerades i kategorier som ansågs vara återkommande under intervjuerna.
Kategorierna var: design, designförbättring, användning, användare och förbättringsförslag.
Dessa kategorier speglar kontexten av informationen från fältstudien. För att utföra analysens
latenta del utformades teman baserat på helhetsperspektivet, innehållet i kategorierna samt
den underliggande kontexten. De teman som formulerades blev slutligen: den nuvarande
situationen, det som kan förbättras och åsikter.
4.4.2.3 Resultat av innehållsanalys (intervju)

I temat för den nuvarande situationen fanns det en enhällig uppfattning om att Aptic system
som handläggarna arbetar i är svårt att arbeta i, framförallt som ny anställd och att
funktionaliteten inte är tydlig. I innehållsanalysen kom det fram att bristerna i funktionaliteten
härstammar i att systemet har stora förändring på varje nytt gränssnitt. Detta gör systemet
förarbetat för en handläggare som måste intensivt leta efter informationen den söker. Det
inkluderar att knapparna i systemet inte går att trycka i en viss ordning och handläggarna
måste börja om. Då det inte finns en bakåt knapp i systemet försvårar detta processen. Den
nuvarande situationen gällande funktionaliteten av systemet identifierades även i den
heuristiska utvärderingen (se figur 6, heuristik 6 och 7). I den nuvarande situationen
framkommer det även att systemets utseende inte endast är en kosmetisk negativitet utan även
påverkar handläggarna och hur de arbetar i systemet. I innehållsanalysen är det tydligt att
utseendet försvårar för handläggarna genom mycket information som presenteras samtidigt
och att det är många steg för att hitta det en handläggare söker. Detta stämmer även överens
med resultatet även den heuristiska utvärderingen (se figur 6, heuristik 8).
I temat för det som kan förbättras framkom informationen att handläggarna önskar ett
förbättrat gränssnitt som kan underlätta för användarna och minska gapet mellan deras
kunskaper om systemet funktionalitet. Handläggarna kan gynnas av ett gränssnitt som stödjer
deras arbetsuppgifter med funktioner som är mer beskrivande än i nuvarande situationen. I en
förbättrad situation skulle handläggarna ett större stöd med mer respons från systemet om vad
som sker och vad konsekvenserna är av deras handlingar.
Generella åsikter från handläggarna var att de vill känna en trevnad av att arbeta i systemet. I
detta fallet framkom detta genom ett anseende till design och hur informationen presenteras
därigenom. Se bilaga 4 för en övergripande figur av resultat.

4.5 Prototyping och utvärdering
Prototyping är ett effektivt sätt att testa, validera funktioner och design innan implementering
(Unger & Chandler, 2012). Prototyping är oftast en iterativ process eftersom prototyper
generellt skapas för att identifiera problem eller validera användarupplevelsen (Unger &
Chandler, 2012). Unger och Chandler (2012) beskriver att det är vanligt att första steget är att
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skapa en pappersprototyp som även kallas Lo-fi prototyp (eng. Low Fidelity Prototyp) vars
syfte är att underlätta kommunikation och visualisering av idéer för att undersöka olika
lösningar. Processen innefattar oftast att förslag skissas som sedan utvärderas och där
återkopplingen dokumenteras för att sedan itereras (Unger och Chandler, 2012). Det är även
vanligt att efter att designern känner sig nöjd med iterationerna av Lo-fi prototyperna höjer
detaljnivån vilket kallas för antingen Mid-fi (eng. Medium Fidelity Prototyp) eller Hi-fi (eng.
High Fidelity Prototyp). Skillnaden mellan Mid-fi och Hi-fi är graden av information och
detaljer där ordet fidelity refererar till hur nära prototypen är till dess slutgiltiga design
(Chandler & Unger, 2012).
Som alternativ metod beaktades wireframing som är ett liknande tillvägagångssätt som
prototyping men saknar detaljer som design, stil på teckenformat och färg (Chandler & Unger,
2012). I wireframing finns det ofta ett större fokus på vad systemet ska kunna utföra och inte
hur det ser ut. Wireframing ansågs därav inte vara passande för studien och dess involvering
av informationsvisualisering och UX-design då prototyping gör det möjligt att utforska olika
designförslag snabbt vilket är fördelaktigt baserat på studiens tidsbegränsning. För studiens
iterativa process är prototyping en passande metod för att undersöka gränssnittets design.
Prototyping utgör fasen för Design (se figur 1).

Figur 8: Prototyperna i denna studie är baserade på tidigare forskning och hittills genomförda metoder. För
denna studie utformades fyra Lo-fi prototyper och en Mid-fi prototyp (Egen modell).

4.5.1 Lo-fi prototyping
För att utforma Lo-fi protyperna användes presenterad forskning och resultatet från fältstudien
(se figur 8). Utformningen av samtliga Lo-fi prototyper skedde vid samma tillfälle,
prototyperna har därefter även beaktas på samma sätt i den iterativa processen (se bild 1).
Sammanlagt utformades fyra lo-fi prototyper där samtliga prototyper har samma attribut och
funktioner. Dock har funktionerna och attributen har placerats på olika ställen i gränssnittet
med syfte att undersöka med användare om hur gränssnittet kan se ut för att stödja deras
användarupplevelse.
Första steget i utformandet av samtliga prototyper var att beakta tidigare forskning angående
kognition och kognition i Dashboards (se kapitel 2.3 och 2.5.1), ett fokus fanns därav på att
underlätta för handläggarnas kognitiva förmågor. Samtliga Dashboards designades
överskådligt för att minska en kognitiv överbelastning vilket beskrivs av Mazza (2009) i
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kapitel 2.3. Att designa överskådligt baserades även på informationen från den heuristiska
utvärdering (se figur 6, heuristik nummer 8) där det framkom att systemet innehåller mycket
information. Detta framkom även i innehållsanalysen från intervjuerna med handläggarna, i
temat den nuvarande situationen ansågs ett gränssnitt med mycket information vara en mindre
egenskap och ett störningsmoment då det ansågs försvårar handläggarnas förmåga att finna
information i gränssnittet.
Handläggarna beskrev i intervjuerna att de önskade ett förbättringsförslag som är mer
överskådligt och lättanvänt vilket baserat på den latenta innehållsanalysen kan tolkas som att
associera med gränssnittets struktur. Därav utformades Lo-fi prototyperna överskådliga även
genom en revidering av funktioner och knappar i gränssnittet (se figur 9, 10, 11 & 12).
Generellt i samtliga prototyper reviderades knappar och funktioner så det inte syns i
gränssnittet när de inte är aktiva för användaren, det betyder att när knapparna innefattar ett
aktivt val är de synliga för användaren. Detta ska undvika att användare utsätts för
information som inte är relevant och undvika en lång avsökning av gränssnittet. Valet av att
revidera knappar och information baserades på den heuristiska utvärderingen (se figur 6,
heuristik 8) och resultatet innehållsanalysen från intervjuerna.

Figur 9: Lo-fi prototyp nummer ett

Prototyp nummer ett (se figur 9) utformades genom att placera funktionen Aptic idag längst
upp i gränssnittet. Funktionen placerades längst upp i första prototypen baserat på
informationen från handläggarna där handläggare C och D beskrev att Aptic idag är den första
funktionen de arbetar med när de loggar in i systemet. Funktionen placerades dock på andra
ställen i övriga lo-fi prototyper (se figur 10, 11 & 12) för att få en variation inför kommande
utvärdering. Aptic idag är en redan existerande funktion i systemet och är i nuläget placerad i
ett eget gränssnitt. Valet av att placera funktionen i Dashboard-prototypen grundades på
informationen som framkom i intervjuerna där samtliga handläggare beskrev funktionen som
ett utgångsläge för deras dagliga arbete. Då funktionen Aptic idag är en redan existerande
funktion ansåg författaren att utöver en implementering var ytterligare handlingar som design
inte nödvändigt. Detta baserades även på det faktum att Lo-fi prototyper inte bör ha
djupgående detaljer (Arvola, 2014).
Under Aptic idag i prototyp nummer ett (se figur 9) placerades en ny funktion som skapades
baserat på innehållsanalysen från intervjuerna. Där framkom det att handläggarna vill kunna
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skräddarsy sin personliga användning i systemet genom Dashboard-prototypen. Funktionalitet
för detta illustrerades baserat på tidigare forskning angående gestaltteorin (se kapitel 2.3.1).
Objekten utformades som identiska rektanglar med något rundade hörn. Objekten kommer
fortsättningsvis benämnas som valbara objekt. Genom gestaltteorin användes lagarna för
likhet för att påvisa för användare att objekt med lika attribut innefattar samma funktionalitet
(Graham, 2008). Valet av att utforma 3–4 objekt grundades även på innehållsanalysen där det
framkom att handläggarna arbetar med flera projekt parallellt och kan därav behöva flera
alternativa. För att stärka intrycket av att de valbara objekten är en enhetlig grupp användes
gestaltlagen för närhet. Det innefattar att objektens placering till varandra ska ge intrycket av
att de är en grupp även om det är lite separerade (Graham, 2008). Därav placerades objekten
ca 1–2 cm ifrån varandra för att de ska påvisas som en helhet. Som tidigare nämnt placerades
även de valbara objekten på olika ställen i samtliga prototyper för kommande utvärdering.
Enligt tidigare forskning är det viktigt att undersöka objekts placering i ett gränssnitt då
placeringen kan påverka användares intryck om dess funktionalitet (Graham, 2008).
Längst ner i prototyp nummer ett (se figur 9) illustrerades objekt med syfte att undersöka
övriga objekt i gränssnittet. Objekten var i Lo-fifasen oklart om de skulle innehålla dock fanns
det en tanke om att koppla Dashboarden till externa program som handläggarna arbetade med.
Formen av objektet var även att påvisa ett enhetligt intryck genom tidigare beskrivna
gestaltlagar för närhet och likhet. Detta beskrivs i stycket ovan som relaterar till de valbara
objekten.

Figur 10: Lo-fi prototyp två

I prototyp nummer två (se figur 10) placerades de valbara objekten längst upp i mitten vilket
baserades på informationen från innehållsanalysen. Antagandet var att handläggarna vill få
tillgång till de valbara objekten vid direkt anblick enligt principer från forskning om
Dashboards. Under de valbara objekten placerade Aptic idag, objekten innefattade samma
attribut och funktionalitet som tidigare beskrivet i stycket för prototyp nummer ett. Few
(2006) beskriver att information i Dashboards ska presenteras tydligt och kommunicera
relevant information vid direkt anblick.
I prototyp nummer två (figur 10) utformades en ny sökfunktion direkt i gränssnittet. Detta val
grundades på informationen från observationerna och intervjuerna med handläggarna där det
framkom att sökfunktionen var inkonsekvent (se kapitel 4.4.2.1). I innehållsanalysen
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framkom det även att designen för denna existerande sökfunktion kan förbättras genom både
design och funktionalitet. Utformningen av sökfunktionen illustreras något kantigt för att
passa in med systemets design, det beror på att sökfunktionen finns på flera stället i systemet
och bör därav ha ett konsekvent utseende. Ett konsekvent utseende i design kan underlätta för
förståelsen av attributets innebörd (Cooper, 2014). För att förtydliga att funktionen var en
sökfunktion så adderades en symbol. Symboler är en effektiv teknik och har ett funktionellt
värde inom design (Cooper, 2014). I prototyp nummer två placerades även funktionen för
externa program som beskrev i den första prototypen i högra hörnet.

Figur 11: Lo-fi prototyp tre

Figur 12: Lo-fi prototyp fyra

Utöver beskrivna funktioner utformades inga ytterligare funktioner i Lo-fi prototypen,
däremot utformades lo-fi prototyp nummer tre (se figur 11) och prototyp nummer fyra (se
figur 12). På ett likvärdigt tillvägagångssätt som tidigare prototyper utformades dessa
prototyper med olika placering på funktioner som sedan skulle användas i utvärderingen.

Utvärdering av Lo-fi prototyper
Utvärdering är en teknik som innefattar att observera slutanvändare med den aktuella
produkten (Interaction design, 2018). Att observera användare med prototyper är fördelaktigt
då det kan bringa insikter om hur de kommer att använda produkten efter implementation
(Ibid.). En utvärdering utfördes på samtliga Lo-fi prototyperna med en student från Högskolan
i Skövde. Som tidigare beskrivet fanns handläggarna endast tillgängliga för fältstudien och
därav utfördes utvärderingar med en student. Syftet med utvärderingarna var att utvärdera och
iterera designen av Lo-fi prototyperna i ett tidigt skede. Att genomföra en utvärdering av
prototyper är den del av den iterativa UX-processen som hänvisas som ”Evaluate” och kan
ske flera gånger (se figur1). I prototyping är utvärdering fördelaktigt då funktioner och design
kan utvärderas innan implementering, förhoppningen är att det kan undvika att tid går förlorad
åt detaljarbete som eventuellt inte kommer att användas (Rubin & Chisnell, 2008). För
relevans till studien anses detta utge en högre träffsäkerhet att utforma funktioner som
uppfyller handläggarnas behov och preferenser.
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Genomförande av utvärdering av Lo-fi prototyper
Utvärderingarna genomfördes med en student som initialt fick en inblick i arbetet och arbetets
syfte. Då studenten hade höga kunskaper inom ämnet behövde författaren inte förklara
detaljerat om vad en utvärdering innebär. Tillvägagångssättet gick till genom att studenten
fick tillgång tills samtliga prototyper och bads att tänka högt över vad hen ansåg om
prototyperna. Samtliga Lo-fi prototyper utvärderades samtidigt vilket beror på studies
tidsbegränsning.
4.5.1.1 Resultat av utvärdering

I den första iterationen ansåg studenten att sökfunktionen bör utvecklas på ett sätt som
underlättar för nya användare. Studenten ansåg att sökfunktionen skulle gynnas av fler
förinställda alternativ som kan användas för att hjälpa en användare.
I den andra iterationen kom studenten fram till att de valbara objekten inte behöver definieras
i antal utan kan justeras för att förhöja känslan av valbarhet. Studenten ansåg att det kan vara
fördelaktigt att användaren själv får välja antal, och därav gjordes förändringen att användaren
själv kan välja hur många valbara objekt den vill att Dashboarden ska inkludera.
I den tredje iterationen ansåg studenten att baserat på tidigare iterationer bör externa program
i Dashboarden exkluderas. Studien ansåg att det bör finnas mer fokus på Aptic idag och
funktionen bör presenteras direkt för användaren. Det grundade studenten på att funktionen
anses vara mer relevant för Dashboardens syfte.
Baserat på återkopplingen av Lo-fi prototyperna gjordes valet att gå vidare och iterera Lo-fi
prototyp nummer ett (se figur 9). Det baserar på resultatet från återkopplingen och
iterationerna samt objektens funktionalitet. Lo-fi prototyperna itererades sammanlagt tre
gånger innan Mid-fi prototypen skapades.

4.5.2 Mid-fi prototyping
Efterföljande utvärdering av Lo-fi prototyperna utfördes en iteration av designen till en digital
Mid-fi prototyp. Mid-fi prototypen skapades genom programmet Adobe XD som stödjer
UX/UI lösningar för att designa hemsidor och mobilapplikationer. Första steget var att
utforma den grund som användes som ram för Dashboarden. Gränssnittets grund baserades
helt på Aptics nuvarande system med en viss begränsning gällande detaljnivån. När
gränssnittets grund var färdigställt implementerades en bakåt- och framåtfunktion. Detta
baserades på resultatet från den heuristiska utvärderingen, (se figur 6, heuristik nummer 3,)
innehållsanalysen och observationerna med handläggarna. Från innehållsanalysen går det att
tyda att flera handläggare ansåg sig behöva en bakåtfunktion då det inte går att backa i
gränssnittet vilket blir problematiskt om handläggarna trycker på fel knapp. Detta bekräftades
genom observationen med handläggare B som var tvungen att börja om i ett flöde då
handläggaren oavsiktligt tryckte på fel knapp.
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Figur 13: Mid-fi prototyp

Från Lo-fi prototypen implementerades först de valbara objekten i Dashboard-prototypens
vänstra hörn. Som tidigare beskrivet togs beslutet från utvärderingarna av Lo-fi prototypen av
att implementera Aptic idag längst upp. Det utgjorde två alternativ för de resterande
funktionerna och därav implementerades de valbara objekten i vänstra sidan av gränssnittet
för att användarna ska upptäcka funktionen snabbt. Detta baseras på antagandet av att
användarna av Dashboarden läser av gränssnittet från vänster till höger. Antagandet baseras
på att i Sverige och de flesta länderna i västvärlden läser text från vänster till höger vilket
anses vara en naturlig mekanism (Clines, 1995).
De valbara objektens form illustrerades på samma sätt som de gjordes i Lo-fi prototyperna (se
kapitel 4.5.1). Objekten utformades som rektanglar med ett kryss i för att påvisa att det inte
finns något specifikt innehåll än. Efter iteration av Lo-fi prototyperna togs beslutet att de
valbara objekten kan justeras i antal vilket illustreras i objektens högra hörn (se figur 13). I
symbolen implementerades en penna och ett kryss som symboliserar handlingarna redigera
och ta bort. Detta baserades på tidigare faktum, att symboler kan underlätta förståelsen av
attributets innebörd (Cooper, 2014). I Dashboard-prototypens högra hörn implementerades
sökfunktion en som handläggarna kan interagera med direkt i gränssnittet. Baserat på
resultatet från utvärderingarna med Lo-fi prototypen gjordes valet av att inkludera fler
förbestämda alternativ. Informationen som sökfunktionen inkluderar är helt baserad på det
nuvarande sökmöjligheterna som finns i systemet, dock har denna sökfunktion alla
sökmöjligheterna sammanslaget. Färgen av objektet är identiska med ramen av Dashboardprototypen vilket befästs i att gränssnittet bör vara konsekvent gällande aspekter som text och
färg (Arvola, 2014).
Baserat på resultatet från utvärderingarna med Lo-fi prototypen implementerades funktionen
Aptic idag längst upp i mitten av Dashboard-prototypens gränssnitt. I resultatet ansåg
studenten att funktionen bör placeras längst upp för att underlätta för handläggarna. Däremot
genomfördes en revidering av informationen som presenteras i funktionen. Det grundas i att
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funktionen leder handläggarna till en ny sida som tillger all information i det nya gränssnittet.
Det betyder att endast den viktigaste informationen i Aptic idag bör presenteras i Dashboardprototypen. Det kan underlätta för handläggarnas förmåga att ta beslut och optimera deras
informationsintag (Mazza, 2009). En förändring i Aptic idag är att funktionen är interaktiv
vilket gör att användaren kan sortera informationen i funktionen vilket baserades på tidigare
forskning om IV. Interaktivitet i funktionen kan även användas för att sortera information
efter individuella preferenser vilket även kan variera beroende på handläggarens arbete.
Slutligen implementerades även en ny funktion till Aptic idag, vilket baserades på tidigare
forskning om IV. Det grundas även på informationen från innehållsanalysen och det faktum
att handläggarna önskade mer återkoppling av systemet. Den nya funktionen är en IV
funktion och presenterar information och ger återkoppling angående de ärenden som finns i
Aptic idag (se figur 14). Funktionen visar en procentcirkel som är en representation som
reagerar på manipulation när en handläggare förflyttar datormusen över Aptic idag. Syftet
med funktionen är att återkoppla för handläggarna om hur mycket arbete i Aptic idag som
återstår. Syftet med att utforma funktionen genom IV är att underlätta och effektivisera genom
att presentera information genom grafiska attribut vid direkt interaktiv med objektet.

Figur 14: Mid-fi prototyp med återkoppling genom ett IV objekt

Utvärdering av Mid-fi prototyp
En utvärdering av Mid-fi prototypen genomfördes med handläggarna enligt figur 5. Valet av
att utvärdera prototyperna grundas främst i studiens tidsram, det fanns inte tid till att skapa
användartest som skulle passa både Lo-fi prototyperna och Mid-fi prototypen. Valet blev
således en utvärdering, att utvärdera är även starkt kopplat till den iterativa UX-processen och
utgör fasen ”Evaluate” innan ”Implement” (se figur 1). För att förtydliga betyder den sista
fasen i en iterativ process inte att arbetet är slutfört, en iterativ process kan undersöka faser
flera gånger.
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Informell testplan inkl. produkt och utvärderingsmål
Inför utvärderingen med Mid-fi prototypen utformades en informell testplan baserat på
rekommendationer av Barnum (2010). Den informella testplanen innefattade mål, den
heuristiska utvärderingen och intervjufrågor (se bilaga 2), samtliga mål sammanställdes i en
tabell och färgkodades. Intervjufrågorna utformades med ett identiskt tillvägagångssätt som i
fältstudien och ansågs därav vara semi-strukturerade intervjufrågor samt inte behöva en
pilotstudie.
För att utforma målen använde författaren Hassenzahls (2008) pragmatiska och hedoniska
kvalitéer som beskrevs i kapitel 2.1. Målen utformades efter kategorierna produkt- och
utvärderingsmål. Utformningen av produktmålen utgick med att utforma ett pragmatiskt mål
som enligt Hassenzahl (2008) bör vara Dashboard-prototypens övergripande mål.
Produktmålets pragmatiska mål relaterar därav till handläggarnas användarupplevelse av
Dashboard-prototypen vilket även sammankopplades till studiens involvering av UX-design
och frågeställning. Utöver ett pragmatiskt mål utformades tre hedoniska mål med syfte att
undersöka de mål som författaren anser stödja produktens pragmatiska mål. De hedoniska
produktmålen utformades baserat på informationen som framkommit i presenterad forskning.
Målen relaterar till studiens utformning att kombinera presenterad forskning och
genomförande av metoder (se bilaga 2).
Genomförande av utvärdering med Mid-fi prototyp
Inför utvärderingen påmindes samtliga handläggare som deltog i fältstudien att de
forskningsetiska aspekterna fortfarande gällde och hur informationen de tidigare uppgett har
använts. För att förtydliga informerades handläggarna om hur deras personliga information
har använts och att informationen inte går spåras till dem. Därefter informerades handläggarna
om hur utvärderingen kommer gå tillväga. Handläggarna fick tillgång till Dashboardprototypen och bads att interagera med den. Handläggarna ställde direkt spontant frågor och
kommenterar om Dashboard-prototypen och dess funktioner. Kommentarerna och frågorna
från handläggarna ledde till att författaren börja ställa de förberedda semi-strukturerade
intervjufrågorna (se bilaga 2). Intervjufrågorna samlades in på identiskt sätt som för
fältstudien: genom anteckningar och inspelningsfunktionen på smartphonen. Mid-fi
prototypen itererades en gång efter utvärderingen vilket beroende på tid och tillgänglighet för
denna studie och de involverade.
4.5.3 Innehållsanalys av utvärdering av Mid-fi prototyp
Efter att samtliga utvärderingar avslutats transkriberades informationen kort därefter för att
undvika att värdefull information skulle förloras. Informationen analyserades på ett identiskt
tillvägagångssätt som informationen från fältstudien i kapitel 4.4.3. Skillnaden mellan
innehållsanalyserna var kategoriseringen och tematiseringen. Baserat på studiens
övergripande ämnen utformades kategorierna: användare, användarupplevelse,
informationsvisualisering och funktioner. Kategorierna utgav en överskådlig bild om vad
handläggarna ansåg om Dashboard-prototypen och vad de upplever kan förändras ytterligare.
Kategorierna omformulerades till teman: UX-design, informationsvisualisering, Dashboard,
och förbättringsförslag. Syftet var att utforma tema som relaterar till de övergripande
forskningsområdena vilket ansågs kunna underlätta när ett resultat för studien ska erhållas.
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4.5.3.1 Resultat av innehållsanalys (prototyping)

I resultatet av innehållsanalysen fanns det en större uppfattning om att Dashboard-prototypen
skapade känslan av att systemet uppfattades som mer användarinriktat, gav användarna mer
kontroll om vad som händer i systemet och att produkten kan underlätta för nya användare av
systemet. Resultatet visade att handläggarna uppfattade att de upplevde en större kontroll över
hur de kunde agera i systemet och att produkten var anpassad för dem samt deras
användarupplevelse av systemet. I temat för UX-design uppfattade handläggarna att
Dashboard-prototypen underlättade hur de arbetar i systemet. Handläggarna ansåg att
prototypen kunde underlätta och effektivisera deras arbetsprocess. För att förtydliga innebar
detta ett stöd för handläggarnas dagliga arbete då de fanns en uppfattning om att Dashboardprototypen kunde innebära mindre letande i systemet och hjälpte dem navigera handläggarna
dit dem ska. Det betydde att handläggarna uppskattade att prototypen är övergripande
samtidigt som det finns hjälp som förenklade för handläggarna.
I temat för informationsvisualisering ansåg handläggarna att informationen presenterades på
ett sätt som var lätt att ta till sig och hade relevant placering av objekten i gränssnittet.
Uppfattningen fanns att informationen presenterades på ett lämpligt sätt då handläggarna
ansåg att varken för lite eller för mycket information presenterades samtidigt. Handläggarna
beskrev även att hur objekten var placerade gjorde att de kunde avgöra vad som är viktigt om
objekten var centrerade och valen var på sidorna. Det fanns en enhällig uppfattning att
informationen presenterades på ett överskådligt och förenklat sätt, detta genom tydlighet och
en revidering av text. Resultatet visade även att återkoppling är av vikt för handläggarna då de
menar att det bidrar till att de kan arbeta mer effektivt då återkopplingen visar att något har
hänt i systemet. Det ansågs vara bra med en allmän återkoppling om sitt arbete då det även
kunde bidra till en förbättring av handläggarnas dagliga arbete, detta genom en direkt anblick
vilket ansågs vara fördelaktigt.
I temat för Dashboard så framkom resultatet att den kan fundera som en startsida av systemet
och är ett ställe i systemet som en användare kan utgå från. Det stödjer det faktum att
systemet inte visar tydligt när den byter från en kund till en annan och handläggarna kan
jobba på ett ärende som inte tillhör rätt kund. Genom hur handläggarna kommer åt Dashboard
så framkom resultatet att prototypen ansågs lättåtkomlig och förenklar användningen av
systemet. För ytterligare iteration av Dashboard-prototypen framkom informationen att
handläggarna hade varit uppskattat om Dashboarden även kunde stödja samarbete mellan
olika användare. När inga nya insikter eller tolkningar av informationen erhölls ansågs
materialet ha uppnått en teoretisk mättnad vilket betyder att analysen var slutförd.
Se bilaga 4 för övergripande figur av resultat.

4.6 Jämförelse av innehållsanalyser
För att bemöta studiens frågeställning gällande jämförelsen av användarupplevelsen mellan
befintligt system och Dashboard-prototypen användes innehållsanalysen från fältstudien och
innehållsanalysen från utvärderingen av Dashboard-prototypen. Syftet var att upptäcka
mönster i samtlig information som kunde härledas till ett resultat av studien.
Jämförelsen utgick med att all information från innehållsanalyserna printades ut i
pappersformat för att enklare få en översikt. Jämförelsen gick tillväga genom att försöka
påminnas om samtliga analysers innehåll och få en insikt om metodens summativa inslag.
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Första steget var att sortera informationen från ett tema i innehållsanalys nummer ett och
försöka matcha den informationen till ett tema från innehållsanalys nummer två som har en
liknande kontext. Exempelvis så innehöll studien ett stort fokus och intervjufrågor som
handlade om användaren. I jämförelsen försöktes teman som handlade om samma ämne som
exempelvis användarfrågor jämföras mot varandra. När informationen från dessa teman
jämfördes så framkom det mönster om de problem som handläggarna anser finns och om de
anser att dessa problem har bemötts genom skapandet av prototyperna. Informationen gav en
känsla för relationerna mellan användarnas upplevelse och hur de vill att upplevelsen faktiskt
ska vara.
Resultatet av jämförelsen presenteras i kapitel 5 och datan från respektive innehållsanalys
finns i bilaga 4.

4.7 Sammanfattning
I kapitel 4 har studiens metodik och genomförande presenterats samt utförts, studien
innefattar en stor studie och kan därav med fördel avslutas med en sammanfattning om vad
studien hittills har inkluderat. I studien utfördes först en inspektionsmetod i form av en
heuristisk utvärdering för att samla information inför den kommande fältstudien (se kapitel
4.3). Materialet från inspektionsmetoden användes delvis för att utforma semi-strukturerade
intervjufrågor till handläggarna som deltog i fältstudien. I fältstudien utfördes utöver
intervjuer även observationer av handläggarna (se kapitel 4.4). Informationen som insamlades
från fältstudien analyserades enligt principerna av en innehållsanalys (se kapitel 4.4.3).
Materialet från fältstudien användes således som ett utgångsläge för att skapa prototyper
baserat på handläggarnas åsikter och insikter (se kapitel 4.7). Lo-fi prototyperna skapades
även baserat på information från tidigare forskning (se kapitel 2) och med stöd av den
heuristiska utvärderingen (se kapitel 4.5.1). Lo-fi prototyperna utvärderades enligt den
iterativa processen där resultatet blev att studien bör fortskrida med att utveckla prototyp
nummer ett vidare (se figur 9). Prototypen utvecklades till en Mid-fi prototyp som även
utvärderades och analyserades (se kapitel 4.5.2). Kapitlet avslutas med hur jämförelsen av
innehållsanalyserna har gått tillväga. Detta leder till slutet av kapitel fyra och ett resultat skall
erhållas, för att erhålla ett resultat kommer samtliga resultat från kapitel 4 att analyseras.
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5. Analys och resultat
I detta kapitel presenteras studiens analys och resultat i ett kombinerat kapitel baserat på
studiens tillvägagångssätt samt upplägg. Resultatet som presenteras har identifierats baserat
på resultatet från de genomförda metoderna i kapitel 4.

Figur 14: Figuren visar på hur resultatet för studiens frågeställning har erhållits (Egen modell).

5.1 Användarupplevelse
För att erhålla ett svar om studiens frågeställning med avseende på inverkan på
användarupplevelsen användes resultatet för jämförelsen av innehållsanalyserna enligt figur
14.
Studiens frågeställning avser att undersöka vilka faktorer användare anser vara viktiga i en
Dashboard och hur inverkan av faktorerna blir på användarupplevelsen. När resultatet
gällande användarupplevelsen skulle fastställas analyserades informationen enligt den
definition som använts för användarupplevelsen för denna studien. Det beskrevs i kapitel 1.3
men för att förtydliga:
I detta arbete kommer UX-design och användarupplevelse att beaktas som ett
helhetsperspektiv. För detta arbete innefattar helhetsperspektivet den totala upplevelsen en
användare upplever, inte endast i interaktion med den aktuella artefakten utan hela
upplevelsen före, under och efter.
I denna studie har ett fokus på användarupplevelse lett till en större förståelse för den
befintliga produkten och hur ett iterativt arbete kan gå till. Baserat på en stor och komplex
studie har ett helhetsperspektiv skapats och ett resultat erhållits. I resultatet framkommer en
förbättrad total upplevelse hos användarna i interaktion med Dashboard-prototypen kontra det
befintliga systemet.
En förbättrad användarupplevelse har identifierats i resultatet från de två innehållsanalyserna
så framkom en uppfattning att samtliga handläggare har en ny och förbättrad inställning och
attityd. Detta beskriver Hassenzahl och Tractinsky (2006) beror på en användares interna
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tillstånd och är en konsekvens på användarens relation till produkten. I resultatet från
jämförelsen från kapitel 4.6 framkom detta genom i innehållsanalysen från utvärderingen i
temat för Dashboard att handläggarna visar en positiv inställning mot Dashboard-prototypen
både innan, under och efter. Det framkom i resultatet att handläggarna visade en positiv
inställning mot Dashboard-prototypen genom främst de funktioner som att utformade för att
förenkla användningen i samband med det befintliga systemet. Exempelvis påvisades detta
genom de valbara objekten var syfte är att förenkla den generella navigationen. Enligt Few
(2006) kan detta anses som en lyckad design av en Dashboard då definitionen av detta innebär
att prototypen effektivt kommunicerar information och innefattar kunskap samt enkelhet.
En primär uppfattning var att samtliga handläggare uppfattade en positiv effekt på deras
användaruppleve även genom att ett flertal av deras behov och preferenser ansågs uppfyllas. I
jämförelsen går det att uppfatta att handläggarnas åsikter inte har beaktats i det befintliga
systemet, det framkommer i de uppgifterna handläggarna har beskrivit som problematiskt
kontra de åtgärder som har tagits vid. Genom studiens process har det funnits ett stort fokus
på användarinvolvering genom UX-design och även forskning från informationsvisualisering.
I resultatet av jämförelsen framkom det att handläggarna anser sig blivit hörda och fått gehör
på de problem de har påpekat. Från tidigare forskning presenterad Chen (2010) att forskare
har börjat fokusera på att användare även inom områden för informationsvisualisering då
insikter hos en användare är värdefulla för utvecklingen av en produkt. I resultatet finns ett
mönster av att användarupplevelsen anses vara förbättrad efter interaktionen med produkten. I
interaktionen efter med Dashboard-prototypen fanns mönstret att handläggarna ansåg att sina
problematiska områden blivit lösta eller delvisa lösta genom Dashboard-prototypen. I denna
studie härleds detta till en uppfattad positivitet efter interaktion med Dashboard-prototypen
och således även bidragit till den övergripande förbättrade användarupplevelsen.
Sammanfattningsvis anses en förbättrad användarupplevelse genom Dashboard-prototypen
uppfylla studiens pragmatiska mål: Dashboard-prototypens utformning underlättar
handläggarnas användning av Aptic system (se bilaga 2).

5.2 Faktorer och riktlinjer för att utforma en Dashboard
I detta kapitel presenteras de faktorer handläggarna ansåg som viktiga i en Dashboard.
Faktorerna har identifierats genom samtliga metoder i förgående kapitel (se kapitel 4 och figur
14). Baserat på dessa faktorer har även riktlinjer för hur en Dashboard kan utformas för
användare framställts.
5.2.1 Faktor 1
Den första faktor som identifierades av användarna är att information i en Dashboard bör
implementeras med rimlig mängd och inte all information samtidigt.
I det befintliga systemet ansåg handläggarna att en för stor mängd information och funktioner
presenterades samtidigt i gränssnittet (se figur 6, heuristik nummer 8). Handläggare B ansåg
att detta kunde påverka hens arbetsprocess då det tar lång tid att finna specifik information om
hen inte vet vart informationen finns. Det grundade handläggare B på att hen anser att
information och funktioner inte presenteras på ett tydligt sätt. I utformandet av Dashboardprototypen revideras därav information och funktioner för att skapa ett gränssnitt som stödjer
handläggarnas kognitiva förmågor. Gränssnittet utformades initialt som ett gränssnitt som
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skulle uppfattas som överskådligt och tydligt. Systemet som är ett komplext system och
innehållet mycket information ansågs därefter som tydligare då handläggarna ansågs att de
enklare kunde se och förstå vilka handlingar som var möjliga. Informationen bekräftades i
utvärderingen av Dashboard-prototypen där handläggare A uttryckte att informationen i
gränssnittet var lättare att förstå vilket handläggaren grundade på att gränssnittet ansågs att
dölja de interaktioner som inte en användare kunde använda för tillfället. Fördelaktigt kan det
underlätta en användares förmåga att söka efter information och således ta beslut. Genom att
utforma en Dashboard med ett överskådligt gränssnitt som innehåller den nödvändiga
informationen finns det en större sannolikhet att gränssnittet underlättar för användares
perceptuella och kognitiva förmågor.
”Det är ett bra stöd för sitt dagliga arbete att få information om och det kan innebära mindre
letande och skapar en samlad informationsbild”
(Handläggare C, 2018)
Faktor ett grundas på ett fokus från tidigare forskning om kognition som är en identifierad
teori. Dock kan en unik riktlinje för specifik för området utformas i utvecklingen för
Dashboards. Baserat på faktor nummer ett utformades designriktlinje A: För att utforma en
Dashboard bör Dashboarden designas med åtanke att begränsa informationen som
presenteras för användare vid direkt anblick.

5.2.2 Faktor 2
Den andra faktor som handläggarna ansåg som viktig i en Dashboard är personifiering.
Från fältstudien framkom information att även fast handläggarna har samma arbetsuppgifter
har de olika fokusområden i sitt arbete och därav kan deras uppgifter och behov skiljas.
Handläggare B beskrev även att de även kan ha olika uppgifter från dag till dag vilket gör att
faktumet även stämmer på individnivå. I det befintliga systemet kan det innebära att
handläggarna måste finna ny information i systemet dagligen vilket enligt handläggarna
beskrivs som tidskrävande. Det överensstämmer med informationen från observationen i
fältstudien där detta främst upplevdes som ett frustrationsmoment. Något som kan anses vara
problematiskt i denna situation är när handläggarna söker efter ny information och de inte
finner rätt information direkt. Då har de letat efter informationen en längre tid på ett specifikt
ställe och är därav långt inne i systemet. Då systemet inte tillåter handläggarna att backa i
gränssnittet måste de börja om sin sökningsprocess. I den heuristiska utvärderingen
(heuristisk 3, se figur 6) bekräftas detta. Detta anses problematiskt då det även kan innebära
att sökfunktionen inte är tillgänglig och användaren måste klicka sig fram till en lösning. Från
fältstudien framkommer information att samtliga handläggare önskar en lösning på detta som
kan stödja deras personliga arbete och ett mer flexibelt gränssnitt.
För att utforska detta i Dashboard-prototypen utformades objekt som valbara. Syftet med
dessa objekt är att underlätta användarnas sökvägar för att undvika problematiska sökningar
och minska den tid det tar att finna information. I resultatet av utvärderingen av Mid-fi
prototypen ansåg handläggarna att detta tillvägagångssätt även kan anpassas till flera typer av
användare och uppgifter. I utvärderingen av dessa objekt ansåg handläggare A att de valbara
objekten med fördel även bör vara valbara gällande dess storlek och antal. Handläggaren
menade att objektens storlek kan underlätta för de användare som har nedsatt syn eller som
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endast föredrar större text eller zoom. Det stöds av det faktum att i systemet går det inte att
zooma och således kan texten upplevas som liten. Informationen itererades och
implementerades i Mid-fi prototypen. Denna funktion konfigureras i de valbara objekten i
objektets högra hörn (se figur 13, symbolen för en penna).
Det känns som ett bra alternativ (de valbara objekten) att man kan välja själv, det kan
göra arbetet lättare. Det kan underlätta vart i systemet man ska och underlätta vägen dit,
då kan det fungera som genvägar till att köra något. Det är också bra att man kan justera,
det kan ju underlätta om man är ny eller ser dåligt
(Handläggare A, 2018)
Faktor nummer två är en helt ny aspekt som tidigare inte har identifierats i presenterad
forskning i relation till Dashboards. Faktor två användes för att utforma designriktlinje B:
Dashboarden bör inkludera objekt som går att personifiera och justeras för att anpassas till
olika typer av användare och arbetsuppgifter.

5.2.3 Faktor 3
Den tredje faktor som framkom var flexibilitet av funktioner.
I utvärderingen av Mid-fi prototypen gav handläggare D indikation på att informationen i
Dashboarden bör utformas ledande, ett uttryck som handläggaren beskrev med innebörden att
leda användare mot dess arbetsuppgifter med syfte att underlätta i användarens arbetsprocess.
I utformningen av Dashboard-prototypen relaterar handläggarens information till hur teorier
från bakgrundskapitlet användes. Gestaltlagarna var en teori som användes för utformningen,
mer explicit hur gränssnittet utformades och vart funktioner placerades. Gestaltlagarna
användes för att påvisa funktioners innebörd för användaren vilket beskrevs i kapitlet för Lofi prototyping. I utvärderingen av Dashboard-prototypen med handläggarna (Mid-fi, kapitel
4.5.2) framkom information att handläggarna uppskattade ett gränssnitt som kan indikera vart
ny information finns och presentera det direkt i gränssnittet. Det bekräftades i utvärderingen
genom handläggare C som beskrev att funktionen ”Aptic idag” var den första funktionen hen
såg vid direkt anblick. Från informationen från handläggaren framkom det att det eller de
objekt som en användare arbetar kontinuerligt med bör presenteras direkt och leda användare
mot deras dagliga arbete. Detta bekräftades av handläggare D som beskrev att: ”det finns en
stor chans att en användare ser funktionen och förstår vad nästa steg är”. Tillvägagångsättet
anses även vara av stor nytta för nya användare som använder systemet och Dashboarden för
första gången.
Genom resultatet av innehållsanalysen och en jämförelse av analysernas latenta del framhävs
resultatet att handläggarna anser att valbara objekt stödjer deras arbetsprocess, men att för
mycket valbarhet kan vara ofördelaktigt. Gränssnittet och dess funktionalitet kan anses som
förvirrande om allt är valbart och syftet med dess funktionalitet kan anses förloras. I resultatet
från utvärderingen av Dashboard-prototypen bekräftas detta genom handläggare B som ansåg
sig föredra ett gränssnitt som är inriktat och inte är för valbart.
”Aptic idag har relevant placering med tanke på hur jag arbetar med systemet”
(Handläggare D, 2018)

40

I resultatet framkom även resultatet av handläggarna anser att de valbara objekt och de objekt
som leder användare mot deras arbetsuppgifter relaterar till effektivitet och användbarhet. Det
baseras på att handläggarna kan välja vilken information de vill ska finnas i de valbara
objekten och att de kan ändras efter behov. En uppfattad effektivisering av arbetsprocessen
bekräftas av tre av fyra handläggare vilket anses uppfylla produktmål 1.2 (se bilaga 2).
Flexibilitet är en metod i Dashboards som har identifierats i tidigare forskning från Few
(2006), men informationen anses dock vila på annan forskning som skapar ett unikt
perspektiv baserat på denna studie. Därav kan även en designriktlinje utformas, designriktlinje
C: Dashboardens gränssnitt bör utformas med delvis valbara objekt som användare själva
kan justera för att anpassas till dess individuella behov och preferenser.

5.2.4 Faktor 4
Slutligen blev den fjärde och sista faktorn som användare anses som viktig i en Dashboard är
information vid direkt anblick genom interaktivitet.
I jämförelse med befintligt system var handläggarna tvungna att ”gräva” djupt i systemet
innan de kunde ta del av informationen de sökte efter. I studien och i Dashboard-prototypen
har IV använts i syfte att presentera information på ett tillgängligt tillvägagångssätt och
förenklar interaktionen mellan användare och produkt (Isenberg et al., 2011). Detta
bekräftades av handläggare D i utvärderingen av Dashboard-prototypen där hen beskrev att
hen gillar att få information presenterad på ett sätt som ger återkoppling om arbetet utan att
behöva gå vidare i systemet. Handläggare D menade att återkopplingen kan hjälpa hen att få
en snabbare inblick i vad funktioner innehåller och hur hen ska prioritera sin tid efter det.
Detta utformades i Dashboard-prototypen och illustrerades genom ett objekt som återkopplar
information i funktionen Aptic idag (se figur 14). För att skapa en funktion som återkopplar
information till användare användes principerna från IV. Objektet illustrerades som en cirkel
som ska påvisa hur mycket procent av arbetet en användare har utfört (se figur 14). Detta
objekt visas genom manipulation från användaren och syns därav endast när användaren
önskar det.
”Det ser bra ut att det är överskådligt och en mer återkoppling, det ger oss användare mer
kontroll om vad som sker i systemet”
(Handläggare D, 2018)
I informationen från fältstudien ville samtliga handläggare få snabbare återkoppling angående
deras arbete vilket kan effektivisera deras arbetsprocess samt underlätta deras individuella
tidsplan för dagen. I en iteration med Dashboard-prototypen framkom det att handläggare C
anser att objektet med procentcirkel bör presentera informationen på ett sätt som påvisar vart i
systemet informationen härstammar. I detta fall illustrerades detta i Mid-fi prototypen genom
att använda IV vilket tillåter användaren att interagera med objektet. Funktionens syfte är att
påvisa vart information finns och genom ett klick kan användarens trycka sig till det
gränssnittet. Efter iteration var detta den sista implementationen i Dashboard-prototypen.
Detta går i linje med teorier beskrivet av Thomas och & Cook (2006) att IV ska göra det
enklare att få information presenterad, sprida resultat och kommunicera information i olika
sammanhang. I resultatet av utvärderingen ansågs den nya funktionen som inkluderar IV vara
enkel att använda och förstå vilket gör att produktmål 1.2 och 1.4 anses vara uppfyllda.
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Baserat på detta formulerades designriktlinje D: Dashboarden bör innehålla objekt som kan
återkoppla information till användare genom principer från IV (interaktiv
informationsvisualisering).

5.4 Sammanställning av riktlinjer för design

Figur 15: En sammanställning på riktlinjerna för utformande av Dashboards. Riktlinjerna är grundade på
studiens metodik, genomförande och analys samt resultat.

5.4.1 Riktlinjer för design – endast för studien typfall

Figur 16: En sammanställning av de riktlinjer som endast relaterar till studiens typfall vilket beror på det
befintliga systemets arkitektur.

I studien utfördes en studie som genomfördes genom ett typfall vilket påverkade studiens
resultat gällande riktlinjer som endast anses vara aktuella för typfallet. Generalisering av
riktlinjer och riktlinjerna för typfallet innebär i denna studie två olika kontexter för
Dashboards. Riktlinjerna för typfallet skiljer sig och har ett större krav på hur Dashboarden
ska placeras och fungera i samspel med det aktuella systemet. Således delades resultatet upp
till de riktlinjer som kan generaliseras och riktlinjer som endast är aktuella för Aptic. Detta för
att förtydliga och skapa ett större användningsområde för riktlinjerna.
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5.5 Slutsats
För att besvara studiens frågeställning och bidra till ett forskningsbidrag för de övergripande
områdena för UX-design, informationsvisualisering och Dashboards utfördes en kvalitativ
studie. Till studien användes ett kombinerat tillvägagångssätt av tidigare presenterad
forskning och genomförande av en studie. Studien utfördes iterativt och har varit starkt
influerad av de som deltog i studien. Studien innefattade en fältstudie som användes för att
undersöka det nuvarande systemet och vad användarna som använder systemet önskar i en
Dashboard. Detta undersöktes vidare genom att skapa prototyper och visuellt undersöka olika
lösningar. Genom ett samarbete med handläggarna i studien stärktes resultatet genom ett
flertal iterationer av Dashboard-prototyperna. För denna studie har iterationer och ett nära
samarbete med användarna varit essentiellt för att besvara studiens frågeställning och skapa
en produkt som kan användas för att skapa en positiv användarupplevelse.
Resultatet har besvarat studiens frågeställning och identifierat fyra faktorer som handläggarna
i studien anser som viktiga i utformningen av Dashboarden. Resultatet har även använts för att
formulera riktlinjer som kan generaliseras och användas vidare i ett utvecklande syfte.
Faktorerna och riktlinjerna anses vara det vetenskapliga bidraget då det i tidigare arbete stod
klart att liknande riktlinjer inte existerar i nuläget. Samtliga faktorer har påvisats genom en
positiv inverkan på handläggarnas användarupplevelse vilket även besvarar frågeställningens
avslutande del. En positiv inverkan på användarupplevelsen urskildes genom ett fokus på att
förenkla handläggarnas generella användning av systemet.
Sammanfattningsvis har tidigare forskning använts för att utforma prototyperna, studiens
genomförande och involvering av teorier knyts således samman genom studiens resultat. I
studien har teorierna för UX-design, kognition, informationsvisualisering och Dashboards
använts. Studiens resultat påvisar att UX-design, kognition, gestaltteorin och IV kan vara
fördelaktigt att involvera i utvecklandet av Dashboards. Slutsatsen grundas på att teorierna har
använts för att utforma prototyper och var därav bidragande till designriktlinjerna för
Dashboards samt inverkan på användarupplevelsen.
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6. Diskussion
I detta kapitel presenteras studiens diskussion kring studiens metod, genomförande och
resultat. Kapitlet inkluderar även samhälleliga och etiska aspekter samt rekommendationer för
vidare studier.

6.1 Resultat
Studiens problemprecisering grundas i presenterade forskning där det framkommer att det
finns luckor inom utvecklingen och forskningen för Dashboards. Det framkommer att det inte
finns tydliga riktlinjer eller rekommendationer för att utforma en Dashboard. För att
undersöka detta utformades en frågeställning som undersöker detta genom involvering av
handläggare och ett UX-perspektiv. Handläggarnas syfte i studie blev således som deltagare i
en studie som innefattar ett typfall. Det blir därav aktuellt att diskutera studiens involvering av
handläggare i samband med validitet. Sammanlagt var det fyra handläggare som deltog i
studien, vilket är ett mindre antal än vad som kan önskas. Detta anses vara en aspekt som kan
påverka studiens validitet negativt. Även fast det är ett mindre antal än önskat kan riktlinjerna
fortfarande generaliseras och utvecklas baserat på det stöd som studien erhåller från
presenterad forskning samt en stark entydighet. Riktlinjerna har relevans för UX-design och
informationsvisualisering i ett utvecklande och forskningssyfte. Utvecklare inom
informationsvisualisering kan använda riktlinjerna för att utforma en Dashboard i ett liknande
syfte för att stödja användares arbetsprocess. Utvecklare kan även använda denna studie för
att undersöka studiens genomförande som kan bidra till en positiv användarupplevelse.
I studien användes principer från UX-design och det fanns ett fokus på områdets fördelaktiga
tillvägagångssätt. Det kan dock anses att studien saknar ett fokus på etablerade designaspekter
från UX-designområdet. Detta baseras på att studien istället hade ett större fokus på kognition
och informationsvisualisering. Valet att inrikta studie mot dessa området beror främst på
studiens typfall av befintligt system, det fanns ett antagande att valet att fokusera på kognition
och informationsvisualisering skulle bidra till tydligare resultat. Tydligare resultat innebär att
det fanns ett antagande att om det riktas ett större fokus på det befintliga systemets områden
kan det bidra till ett typfall som ska skapa en större förståelse för hur resultatet kan appliceras.
Studiens första del av frågeställningen har besvarats genom att identifiera faktorerna som
anses ligga till grund för utformning av en Dashboard-prototyp. Detta anses vara ett väntat
resultat baserat på studiens forskning och tillvägagångssätt. Begreppet användarupplevelse
innefattar den andra delen av studien och är ett begrepp som har varit svårt att definiera och
undersöka. Baserat på informationen från presenterad forskning är begreppet för
användarupplevelse ett svårdefinierat begrepp. Detta antas bero på att begreppet relaterar
svävande koncept som inkluderar känslor, upplevelser och andra subjektiva variabler i en
människa-datorinteraktion. Användarupplevelse utgör därför en utmaning att utöver en given
definition skapa en produkt som ämnar att förbättra en användarupplevelse. I studiens resultat
framkommer användbarhet och effektivitet relatera till handläggarnas användarupplevelse av
Dashboard-prototypen. Vad som anses vara problematiskt är definitionen av begreppet
användarupplevelse. I studien valdes den definition som ansågs vara den mest korrekta vilka
baserades på personliga åsikter. Det som blir bräckligt är att resultatet påverkas av en
bristande konsekvent användning av begreppet. Ett antagande är att om en annan definition av
begreppet hade använts hade det resulterat i ett annat resultat. Detta utgör en svag validitet
och påverkar studiens trovärdighet negativt.
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6.2 Metod
Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsansats vilket resulterade i en
övergripande förståelse för handläggarnas behov, preferenser och användarupplevelse. En
kvalitativ forskningsansats var lämplig för denna studie men med facit i hand hade studien
kunnat genomföras med ett mixat tillvägagångssätt. Ett mixat tillvägagångssätt innefattar både
kvalitativ och kvantitativ forskning. Det grundas på studiens resultat som relaterar till
effektivitet och således har en stark koppling till kvantitativ forskning. Dock är detta något
som inte gick att förutspå men hade dock tagits i beaktning om studien hade genomförts igen.
Om studien hade genomfört igen hade det även tagits i beaktning att genomföra en mindre
studie, vilket hade inneburit färre steg i processen. Ett möjligt alternativ hade varit att
genomföra en studie som följer ett teoretiskt ramverk. Detta hade möjliggjort en teoretisk
stark koppling som kan innebära färre steg i genomförandet av metoder. Dock har ett
komplext tillvägagångssätt bidragit till en stor insikt som har varit värdefulla för förståelsen
av systemet och dess användare. Således har det resulterat i en positiv effekt för studiens
resultat gällande de fyra faktorerna och riktlinjerna.
I studien genomfördes en heuristisk utvärdering individuellt. Ett rekommenderat antal för att
utföra en heuristisk utvärdering är vanligtvis cirka fyra eller fem utvärderare. Detta anses kan
ha påverkat studien negativt. Innan studien genomförde författaren en kurs om systemet och
dess funktionalitet. Detta anses dock vara lite då det inte utgör författaren till en expert. Det
hade varit att föredra att fler inspektörer kunde vara med och utföra den heuristiska
utvärderingen för att säkerställa att alla problem identifierades. Metodens genomförande kan
ha delvis påverkat i ett övergripande perspektiv. Dock hade författaren bra kunskaper om
utvärderingsmetoden och hade en annan metod valt finns ett antagande att det hade påverkat
studien i en högre grad.
Vidare utfördes en fältstudie som skedde under ett tillfälle då det inte fanns möjlighet att dela
upp studien på flera tillfällen. Det hade varit att önskat att genomföra studien på ett flertal
dagar för att samla in så mycket insikter och information som möjligt angående
observationerna. Ett antagande är att detta hade bidragit till mer värdefull information till
studien. Detta kan ha påverkat den informationsmängd som samlades in. Dock skedde
tillvägagångssättet att handläggarna förklarade vad de gjorde och om något var problematiskt.
Detta anses förbättra denna situation då handläggarna muntligt kunde berätta om något hände
som vanligtvis brukar ske.
I prototypingfasen utformades Lo-fi och Mid-fi prototyper för att undersöka olika
designförslag och funktioner. Lo-fi prototypens attribut av papper problematiserade vissa
aspekter i arbetet. Exempelvis gick det inte att testa teorier som IV, vilket löstes genom att
förtydliga genom skrift om vilka funktioner som innefattade interaktivitet. Det hade dock varit
att önska att IV kunde testas i en tidigare fas för att påvisa en större relevans än vad studien
kom fram till. Hade studien innefattat mer tid hade det varit att önska att utforma Lo-fi, Mid-fi
och Hi-fi prototyp. Valet av att utforma en Mid-fi prototyp påverkades av systemets
omfattning och innehåll. Ett antagande är att om en Hi-fi prototyp utformades hade den inte
uppfyllt kraven för att klassas som Hi-fi.
Delar av studien från intervju och utvärdering av Lo-fi prototyperna utfördes med studenter då
handläggare inte fanns tillgängliga för detta delmoment. Då pilottestet för intervjufrågorna var
att undersöka frågornas utformning, relevans och tid anses detta faktum inte påverka studien
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eller dess process. Utvärderingen med Lo-fi prototyperna genomfördes även med en student,
student i fråga var dock en student med höga kunskaper inom området vilket anses vara en
positiv aspekt. Dock fanns önskan om att genomföra utvärderingen med en handläggare, det
anses ha kunnat bidragit till ytterligare information som hade kunnat gynnat studien i helhet.
För att öka resultatet hade utvärderingen av Mid-fi prototypen genomförts som ett
användbarhetstest för att undersöka användbarhetsproblem med Dashboard-prototypen. Detta
kan dock begränsas av prototypens låga detaljnivå och begränsning av interaktivitet. Hade
prototypen varit en Hi-fi prototyp och implementerat i systemet finns det ett antagande att ett
användbarhetstest hade varit fördelaktigt. Detta anses relatera till studiens begränsning av tid.
Slutligen utfördes innehållsanalyser och en jämförelse mellan de två analyserna. Jämförelsen
av innehållsanalyserna ansågs vara fördelaktig gällande resultatet angående inverkan på
användarupplevelsen då tillvägagångssätt utgav perspektiv på nuvarande system och
Dashboard-prototypen. Det finns dock en risk för en låg validering av resultatet då
jämförelsen endast utfördes av en person, det innebär att den latenta delen endast baserar på
en person. Det kan skapa en osäkerhet på hur personen i jämförelse med någon annan
utvärderare hade upplevt och tolkat informationen på samma sätt. Det hade varit att önska att
studien genomfördes med en till person.
Jämförelsen mellan båda innehållsanalyserna anses att tillsammans ha bringat en förståelse
om handläggarnas användaruppleve. Det grundas i att användarupplevelsen ses som en helhet
och resultatet har därav inte framkommit genom endast ett eller två teman. Jämförelsen anses
för denna studie dock lyckad då den bringade information som kunde användas för att besvara
studiens frågeställning men även ge en förståelse om hur prototypen kan utvecklas för att i
högre grad anpassas till användarnas arbetssätt. Detta kan vara av relevans och prototypen
skulle itereras ytterligare.

6.3 Samhälleliga-etiska aspekter
För denna studie finns det en låg risk för att denna studies resultat och deltagande i denna
studie ska bidra till etiska konsekvenser för en eller flera grupper i samhället. Detta anses bero
på den låga involveringen av känslig och personlig information.

6.4 Framtida studier
Med avseende på framtida studier anser författaren att ett fokus bör fortsatt riktas mot UXdesign och dess inverkan på områden som informationsvisualisering samt Dashboards.
Baserat på studiens resultat bör framtida studier fokusera på hur användarens roll kan påverka
aspekter som inkluderas när en Dashboard utformas. I framtida studier kan även denna
studiens resultat studeras och utvecklas vidare för att fastställa en förbättrad
användarupplevelse. Baserat på studiens resultat kan detta med fördel genomföras genom en
mixad forskningsansats, det vill säga kvalitativ forskning med kvantitativa inslag.
Det bör även finnas fokus på en definition av användarupplevelse och hur begreppet kan
användas inom både mjuk- och hårdvaruutveckling. Givet avsaknaden av en exakt definition
anser författaren att begreppet är i behov av att definieras och konkretiseras för att således
användas inom områden som i nuläget har bristande involvering av UX-design.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjumanus
Information till deltagarna
Deltagandet för denna studie är frivillig och du (respondenten) kan avbryta när som helst.
Väljer du (respondenten) att avbryta kommer det inte påverka dig eller resultatet och du kan i
efterhand ångra din medverkan. Uppgifterna som du (respondenten) delger kommer att
hanteras med konfidentialitet, dvs bara av mig. Personliga uppgifter kommer inte delges och i
rapporten kommer du därför delges ett pseudonym. Nyttjandekravet innebär att resultatet från
denna studie kan användas vidare inom forskning om den forskaren beaktar tidigare krav.
Känns detta OK?
•

Nuvarande arbetsroll

•

Tid respondenten arbetat på företaget

•

Tidigare arbete

•

Utbildning

Frågor
1. Hur skulle du beskriva din erfarenhet med systemet?
2. Hur arbetar du vanligtvis i systemet?
a. Vad tycker du är bra/dåligt?
3. Kan du beskriva hur du upplever systemet?
4. Vad anser du påverkar din upplevelse av systemet, positivt och negativt?
5. Tycker du att design av system är viktigt?
a. Om ja, på vilket sätt?
b. Om nej, varför?
6. Vilka funktioner anser du vara centrala för ditt arbete?
7. Vad anser du är den största utmaningen med systemet?
8. Vad anser du om designen av systemet?
9. Hur kan du tänka dig att arbetsprocessen i systemet kan förändras?
10. Vilka utmaningar tror du kan uppstå vid implementering av nya funktioner i systemet?
Avslutande fråga
Har du något du vill tilläga?
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Bilaga 2 Utvärdering - Informell test plan (Barnum 2010)
Datum: 25/4 – 2018
Tid: 09:00
Deltagare: Handläggare A, B, C & D
ID
1.

Produktmål (Hassenzahl, 2008)
Dashboard-prototypens utformning
underlättar handläggarnas användning
av Aptics system (Pragmatisk)
Dashboard-prototypen uppfattas som
enkel och effektiv att använda
(hedonisk)
Dashboard-prototypen förmedlar
informationen i gränssnittet tydligt
(hedonisk); …
Och vid direkt anblick (hedonisk)

1.2

1.3

1.4

ID
2.

Utvärderingsmål
Skapa en förståelse för handläggarnas
generella uppfattning om dashboardprototypen
2.1 Skapa en förståelse för handläggarnas
uppfattning angående användarupplevelsen
2.2 Skapa en förståelse för vilka faktorer som
handläggarna anser ligga till grund för
utformningen
2.3 Skapa en förståelse för handläggarnas
uppfattning angående de justerbara
funktionerna
2.4 Skapa en förståelse för vad handläggarna
anser angående placering av objekt i
dashboard-prototypens gränssnitt

Frågor som relaterar till studiens frågeställning
Frågor som stödjer studiens frågeställning och definitionen av en lyckad dashboard enligt Few
(2006)
Frågor som relaterar till presenterad forskning: gestaltlagarna, IV, informationsvisualisering och
kognition

Användbarhetsproblem i nuvarande produkt
Heuristisk utvärdering (Se figur 6)

Frågor till handläggarna:
•

Vad anser du om dashboard-prototypens helhetsintryck?

•

Vad anser du generellt om designen?

•

Vad anser du om hur informationen presenteras i gränssnittet?

•

Vad anser du om de justerbara funktionerna i dashboard-prototypens gränssnitt?

•

Vad tycker du om placeringen av funktionerna i gränssnittet?

•

Vilken funktion föredrar du och varför?

•

Är det något du känner att du skulle vilja ha mer eller mindre av?
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•

Kan du beskriva hur du tror att du skulle använda dashboard-prototypen och de nya
funktionerna?

•

Hur tror du att du skulle använda dashboarden och hur tror du att dashboarden skulle
påverka hur du arbetar?

•

Hur tror du att dashboarden skulle passa in eller inte passa in i din arbetsprocess?

Är det något du vill tillägga?
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Bilaga 3 – Uppgifter Heuristisk utvärdering
Nielsens (1995) tio heuristiker
1. Synlighet av systemets status
Systemet bör alltid informera användarna om vad som händer genom en lämplig
återkoppling inom rimlig tid
2. Systemet och den verkliga världen ska matcha
Systemet ska tala användarnas språk genom ord, fraser och begrepp som användaren
är bekant med snarare än systemets språk. Följ konversationer i den verkliga världen
vilket gör att informationen visas i en naturlig och logisk ordning.
3. Användarkontroll och frihet
Användare kan ibland välja fel funktioner och behöver därför en väg tillbaka eller
”ur”. En nödutgång för att lämna den oönskade platsen i systemet utan en utökad
dialog, stöd ångra eller omdirigera.
4. Konsistens och standard
Ord, situationer och handlingar i systemet ska betyda samma sak.
5. Felförebyggande
Avlägsna felaktiga förhållande eller kontrollera dem och visa för användaren innan de
begår en felaktig handling. Felmeddelande kan förhindra att ett problem uppstår i
första hand.
6. Känna igen snarare än att komma ihåg
Minimera användarens minnesbelastning genom att göra objekt, åtgärder och
alternativ synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg vad informationen
betyder snarare än att förstå. Instruktionerna för användning av systemet ska vara
synliga.
7. Flexibilitet och effektivitet
Systemet bör tillgodose både oerfarna och erfarna användare, tillåt användare att
skräddarsy frekventa åtgärder.
8. Estetik och minimalistisk design
Gränssnitt bör inte innehålla information som är irrelevant eller sällan används. Varje
informationsenhet konkurrerar med varandra och minskar deras individuella synlighet.
9. Hjälpa användare identifiera, diagnostisera och återställa från fel
Felmeddelanden ska uttryckas tydligt, ange problemet och konstruktivt föreslå en
lösning.
10. Hjälp och dokumentation
Det kan vara nödvändigt att hjälpa användaren och dokumentation. All sådan
information ska vara lätt att söka efter, fokusera på användaren och lista konkreta steg
som inte ska vara för komplicerade.
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Nr.

Uppgift

1.

Sök efter en kund som har en faktura på över 2000kr

2.

Hitta en faktura på över 2000kr som har passerat sista betalningsdatum

4.

Hitta en kunds samtliga kunduppgifter

5.

Lägg till en ny adress på en kund

6.

Lägg till en notering om inkasso på samma kund

7.

Avsluta kundens ärende
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Bilaga 4
Innehållsanalys nummer ett (fältstudie)

Innehållsanalys nummer två (prototyping)
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