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Sammanfattning 

Den presenterade studien har som syfte att ta fram en användarcentrerad dashboard (översikt) 

för ett kommunikationsflöde som ska fungera hos större företag. I denna interdisciplinära 

studie utfördes multipla tester i 6 steg ([1] förstudie, koncept skapas [2] intervju med 

stakeholders, [3] koncept revideras, [4] tänka-högt test med feedbackintervju, [5] koncept 

revideras, [6] tänka-högt test med feedbackintervju samt SUS-utvärdering), för att utifrån vad 

användare uppfattar och presterar ta fram ett designkoncept. Detta koncept visualiseras och 

används i testerna som en digital prototyp för mobil. Genom intervjuer med intressenter samt 

tänka-högt test med sammanhängande reflekterande intervju reviderades stegvis ett 

designkoncept. Detta koncept är tänkt att kunna implementeras i ett företags 

kommunikationssystem med lämpliga anpassningar. Genom en tematisk analys plockas de 

teman som framkommit under testernas gång fram, vilka visualiseras med så kallade 

indexkort. Genom att följa principer för gränssnitt, framtagna scenarios och beakta den 

mentala modellen som finns hos användare skapades en dashboard som av användare upplevs 

användbar. Slutresultatet för konceptet utvärderades med System Usability Scale och 

poängsattes med 80, vilket skattas som ett högt värde.  
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1. Introduktion 

I dagens samhälle använder vi datorer och smartphones som hjälpmedel för att kommunicera 

med varandra, både i tjänsten och privat. Som en konsekvens av detta har vi en stor mängd 

data från e-post, videosamtal, chattkonversationer och sociala medier. Denna data ger 

möjligheter till att skapa statistik och upptäcka generella trender. Det är dock långt ifrån alla 

som tar tillvara på sina resurser, samtidigt som man ser ett större behov av att i större 

organisationer få en överblick över kommunikationsflödet inom och kring organisationen. I 

den kognitionsvetenskapliga världen ligger stort intresse för interaktionen mellan människa 

och teknik, där interaktionsdesign bidrar till designutveckling anpassad efter människan. 

Centrala begrepp är mentala modeller samt kognitiv belastning, vilka förklaras och tas 

hänsyn till i arbetet och rapporten. Nielsen (2009) hävdar att en dashboard löser problemet 

med att korttidsminnet överansträngs av all data som behöver tas in. Genom att gestalta 

relevant information på ett ställe reduceras behovet att använda korttidsminnet (Nielsen, 

2009). Därav finns det anledning att påstå att en dashboard ökar kontrollen och underlättar 

ansträngningen för att kunskap kring kommunikationsflödet. 

 

En interdisciplinär kvalitativ studie har genomförts. Det som undersökts är hur man skapar en 

överblick som visar flödet för kommunikation. Detta för att se om man kommunicerar 

tillräckligt frekvent med kunder, om tillräckligt många medarbetare har kontakt med en 

specifik kund, hur kommunikationen mellan avdelningar sker, hur länge ett samtal varar etc. 

För att besvara frågeställningarna som finns används de kvalitativa metoderna intervju och 

tänka-högt test, samt en kvantitativ enkät, System Usability Scale (SUS). Enkäten är tänkt 

vara ett mått på hur användbart slutresultatet är. Utformning av en prototyp som låg som 

underlag för tester utfördes för att ta fram ett förslag på en dashboard för kommunikations-

flöde.  

 

1.1 Syfte/frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka huruvida man kan skapa en översikt över flödet av 

kommunikationen inom och kring sitt företag i syfte att få en bättre bild över relationen till 

kunder samt relationen internt.  De frågor som ställdes för att ta reda på detta var:  

1. Hur kan man skapa en översiktsbild över kommunikationen inom och kring ett 

företag, på det sätt att företaget kan dra nytta av det?  
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2. Hur utnyttjar vi kommunikationsdata för att representera kundrelationer på ett enligt 

användare givande och tilltalande sätt?  

Detta examensarbete för kandidatexamen är i uppdrag av företaget Briteback. Briteback har 

en applikation som också kallas Briteback i form av ett kommunikationsverktyg vilket är i 

behov av en överblick av kommunikationsflödet. Applikationen samlar flera funktioner på en 

plats, bland annat chatt, mail, kalender och videosamtal. Denna dashboard skulle då vara en 

av de funktioner som applikationen skulle erbjuda.  
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2. Teoretisk bakgrund 

För att bilda en bättre uppfattning för hur designförslag och metod kan tas fram presenteras i 

detta kapitel tidigare forskning, begrepp och fenomen.  

 

2.1 Dashboards & BI 
Ordet dashboard kan översättas till instrumentbräda (Bab.la, u.å.). Som exempel på nyckeltal 

kan “varningslampor” användas. Dessa nyckeltal ger en bild av en organisation i relation till 

uppsatta mål (“Nyckeltal,” u.å.). Dashboards används enligt Yigitbasioglu och Velcu (2012) i 

olika syften med olika funktioner, så som att övervaka, planera samt kommunicera 

information. Dessa funktioner kan vara realtidsmeddelanden, drill down, varningar och 

möjlighet att individanpassa utseendet etc. Drill down innebär att användaren kan ta sig in i 

mer detaljerad information utifrån visualiseringen (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). 

 

Informationsdashboards definieras som en visuell display med den information som är 

nödvändig för att uppnå ett eller flera mål. Informationen distribueras på en enskild skärm 

(Few, 2013). Detta för att informationen ska kunna övervakas med “ett snabbt ögonkast”. 

Dashboards är inte någon nyhet, utan har tidigare kallats för exekutiva informationssystem 

(Few, 2013). Främst använder man grafik för att presentera informationen, med stöd av text, 

då grafik tenderar att kommunicera mer effektivt. Det kan vara svårt att designa en dashboard 

med så pass mycket information som kan behövas som dessutom måste platsa in i en enskild 

skärm samtidigt som den ska vara enkelt förstådd (Few, 2013). För att göra en dashboard 

användbar, finns det enligt Few (2013) ett par krav att följa. Att hela dashboarden placeras på 

en enda sida/skärm hjälper användaren få en helhetsförståelse över situationen. Detta 

underlättar även för korttidsminnet. Informationen bör dessutom kunna anpassas och 

kommuniceras tydligt på en liten display (Few, 2013).  

 

Rasmussen, Bansal och Chen (2009) beskriver informationsdashboards som populära inom 

företagsledningar (management) för att övervaka prestationen hos företaget. Dashboarden 

används ofta som del av lösningen för business intelligence, vilket presenteras i Key 

Performance Indicator (KPI). KPI mäter viktiga data inom företaget, vilket indikerar hur bra 

företaget presterar. KPI kan vara både kvalitativ och kvantitativ (Rasmussen et al., 2009).  
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2.1.1 Business intelligence 

Business intelligence (BI), på svenska omvärldsbevakning, är ett etablerat paraplybegrepp 

som består av flera delar. BI inkluderar applikationer, infrastruktur och verktyg. BI berör att 

ta fram bästa praktiken för att få tillgång till och analysera information för att förbättra och 

optimera prestanda samt beslut (Gartner, u.å.). Datahantering är en av grunderna för BA där 

man använder rapporteringsverktyg som baseras på intuitiv, enkel grafik vilket används för 

att exponera essentiell datakaraktär (Chen et al., 2012).  

 

2.1.2 Framgångsfaktorer för dashboards  

Berglin och Lundström (2016) studerade hur man lyckas med en dashboard. Efter intervjuer 

har man tagit fram vad användare upplever vara de viktigaste faktorerna för en framgångsrik 

dashboard. Enligt Berglin och Lundström (2016) syftar framgång till de positiva värden en 

organisation når genom investering av BI-lösning. Som exempel på framgång är ökad vinst, 

minskade kostnader eller ökad effektivitet, hävdar Berglin och Lundström (2016). Studien 

resulterade i flertalet exempel på vad en användare ser framgång som. Exempelvis ansåg 

användarna att en lyckad dashboard ska öka spridning av relevant information, göra att beslut 

kan fattas fortare och underlätta möjligheter till delegering. Dessutom ska dashboarden göra 

komplicerade data förståelig för användaren på kort tid, där syftet även är att spara tid för 

beslutsfattandet då dashboarden skapar en överblick. Samtliga deltagare i studien av Berglin 

och Lundström (2016) visade på att de olika framgångsfaktorerna som deltagarna kom fram 

till, kunde visualiseras med hjälp av en dashboard. De viktigaste orden som framkom ur 

studien var enligt Berglin och Lundström (2016) lönsamhet, effektivisering och styrning. De 

nyckelord som ligger till grund för en lyckad dashboard var datakvalitet, verksamhet och 

sammanhang, vilka tycktes leva i symbios. Denna trio är i stort samspel av att det finns ett 

syfte för att framgångarna ska kunna uppnås, hävdar dem.  

 

Gannholm (2013) jämförde två prototyper för dashboard, där den ena är listbaserad och den 

andra objektbaserad. Resultatet visade på att 7 av 10 föredrar en listbaserad dashboard före en 

objektorienterad dashboard. 8 av 10 föredrog den prototyp de först blev familjära med. 

Anledningen till att den listbaserade dashboarden föredrogs mest var efter intervjuer på grund 

av att den var intuitiv och enkel att läsa av. Den visade all relevant information på samma 

gång, samt att många användare var vana vid att se produkter i en lista snarare än som objekt.  
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2.1.3 Kommunikationspolicys 

Toll (2015) utförde en studie där kommunikationspolicys utvärderades hos företag. Inte alla 

företag har policys för kommunikation, men för dem som har policys, är dessa inte 

väldefinierade. Toll (2015) kom fram till att telefonkommunikation används mindre och 

mindre, då det ersattes med mailkommunikation. Konferenssystem för möten användes oftast 

enligt Tolls studie då deltagare i mötet befann sig på olika orter.  I studien framgick även att 

ungefär 60 mail inkom för en person dagligen, vilket tog i snitt två timmar att bearbeta. Den 

policy som fanns hos vissa deltagare ansåg inte att policyn löste problem med email eller med 

annan kommunikation.  

 

2.2 Kognition, perception och visualisering 
För att förstå varför gränssnittet distribueras som det gör, behöver mentala representationer, 

informationsvisualisering och kognition förklaras. I och med att designen ska vara byggd 

utifrån hur människan fungerar, är det också nödvändigt att förstå hur människan fungerar.  

 

2.2.1 Informationsvisualisering 

Enligt Tufte (2001) ska grafiska strukturer som visar data vara sanningsenlig, göra stora data 

set sammanhängande, uppmana ögat att jämföra data samt hjälpa tittaren att tänka på 

informationen snarare än designen. Annat som spelar roll är färg, form, typografi och format 

(Tufte, 2001). God kvalitet uppnås för informationsvisualisering med ett ordentligt format 

och design, fördela upp ord, nummer och figurer, reflektera proportion, visa en tillgänglig 

komplexitet för detalj och undvika innehållsfri dekoration (Tufte, 2001). Vid presentation av 

statistik med mer än två siffror, föredras att uppge siffrorna tydligt strukturerat i exempelvis 

data värdets ordning, än att sortera alfabetiskt eller använda konventionella meningar. För att 

visualisera exakta numeriska värden är tabeller det bästa att använda. Även grafisk form kan 

fungera för en tydlig visualisering. Så kallade tårtor, ännu värre multipla tårtor, hamnar i åsikt 

av Tufte (2001) lågt i popularitet, och bör aldrig användas. Detta då det kräver av användaren 

att jämföra kvantiteter som är lokaliserade i spatiala oordningen både inom och mellan 

tårtorna.  

 

Människor söker sig till struktur, mönster, trender och relationer inom data. Genom att 

visualisera data stöds dessa ting genom att presentera data i varierande former med 

varierande interaktioner (Fayyad, Wierse, Grinstein, 2002). En visualisering kan ge en 

översikt över stora komplexa data set. Data kan presenteras statiskt eller dynamiskt, och vara 
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animerad, stationär eller interaktiv (Fayyad et al., 2002). För interaktion av visualisering kan 

användaren söka för att få en helhetsbild och göra urval för att reducera mängden data. Andra 

interaktioner är att använda, ändra och manipulera visualiseringsnätverk. Exempelvis 

specificera vilka datafiler som ska hämtas, vilka datafält som ska visas, skapa eller 

manipulera utdata, samt visa vidare tillgänglig information kring data (Fayyad et al., 2002). 

Symboliska representationer fokuserar på att representera icke numeriska data, vilket görs 

genom ikoner, pilar och grafik (ex. relationer). Fokuset för denna typ av representation ligger 

på relationer mellan dataelement. En essentiell klassifikation är om displaytekniken 

presenterar statiska eller dynamiska data, där det förekommer hybrider av bägge (Fayyad et 

al., 2002).  Exempel på visualiseringstekniker för data är linjegraf, spridningsdiagram, 2D & 

3D isoytor, volymvisualisering, scalära glyfer med mer (Fayyad et al., 2002).  

 

2.2.2 Mentala modeller 

Människor skapar mentala modeller kring sig andra, sig själva, miljön och kring saker de 

interagerar med. En mental modell är ett koncept format genom erfarenhet och instruktioner. 

Modellerna fungerar likt en vägledning för människan att nå sitt mål och förstå omvärlden 

(Norman, 1988). Norman (1988) hävdar att olika människor kan skapa olika mentala 

modeller för ett och samma objekt. Enligt Arvola (2014) handlar mentala modeller om att få 

designen att passa in i användarens sätt att resonera kring de föreställningar de ser. Mentala 

modeller beskrivs som att ha föreställningar, där vi lättare stöter på handlingsinviter i 

omgivningen ifall vi vet vad vi ska titta efter (Arvola, 2014). 

 

2.2.3 Kognitiv belastning  

Kognitiv belastning (cognitive load), också kallat mental arbetsbelastning (mental workload), 

beskrivs som referens till mängden mentalt arbetsminne som krävs för att utföra en uppgift  

(Wickens, Hollands, Banbury, & Parasraman, 2013). Det finns flera tolkningar för hur 

arbetsminnet är implementerat. En generell regel är att arbetsminne är en begränsad resurs 

som snabbt utvidgas fullt när komplex information processas  (Wickens et al., 2013). När 

uppgifterna blir mer krävande ökar komplexiteten, vilket leder till att arbetsminnet ökar för 

att kunna utföra uppgiften effektivt (Wickens et al., 2013). Kognitiv belastning varierar 

främst i nivån av expertis hos en individ. Expertis och kognitiv belastning är ihopkopplade, 

eftersom automation av subprocesser kan bidra till lägre mängd arbetsminne som behövs för 

att utföra en uppgift. Antagandet är att scheman som utvecklas och lagras i långtidsminnet 

tillåter mer effektiv kognitiv processande (Kalyuga, 2009). 
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2.2.4 Perception 

Perception influeras av våra mål och de planer vi har för framtiden. Det som inte är relaterat 

till våra mål filtrerar vi bort i vårt förmedvetna. I praktiken innebär detta att man när man 

söker efter information på en websida inte läser igenom sidan ordagrant, märker man inte av 

orelaterad information. Istället scannar man snabbt igenom sidan för att hitta information som 

verkar relaterat till ens mål. Perception är aktivt, där konstant ögonrörelse används för att 

hitta exakt de saker i vår miljö som är mest relevant till vad vi ska göra eller hitta (Johnson, 

2010). Vi tränar omedvetet vår hjärna att reagera starkare mot de objekt vi söker, så som att 

leta efter en röd bil på en parkering, vilket leder till att alla andra bilar knappt märks av. För 

en gränssnittsdesign bör man undvika tvetydigheter (Johnson, 2010). Det är viktigt, menar 

Johnson (2010), att testa designen för att se till att alla användare upplever displayen på 

samma sätt som andra. Också är det essentiellt att vara koncis gällande var information och 

kontroller placeras. För varje sida bör kontrolleras att samma funktion placeras på samma 

plats, med samma färg, text och skuggning (Johnson, 2010). Detta tillåter snabb upptäckt och 

igenkänning hos användaren. För designen är det också viktigt att förstå användarnas mål, då 

deras mål influerar vad de ser. Vad instruktioner, ikoner, alternativ-rubriker och hur andra 

aspekter ser ut fångas inte så starkt i användarens ögon, då de inte är relaterade till dess mål. 

Om man där emot hittar nyckelord relevanta för målet upptäcks dessa väl (Johnson, 2010).  

Gestaltprinciperna är principer för visuell perception. Vi söker automatiskt efter struktur i 

visuell input, där hela former och figurer upptäcks starkare än disjunkta kanter och linjer 

(Johnson, 2010). En viktig gestaltprincip är anslutning (proximity). Objekt som ligger nära 

varandra i relation till andra objekt tenderar att ingå i en gruppering, och de som ligger långt 

ifrån varandra, tillhör olika grupper. Denna princip är relevant för bland annat layouten i 

kontrollpaneler för mjukvara samt hemsidor (Johnson, 2010). Designers väljer ofta att 

separera grupper genom att rama in dem i gruppboxar eller genom att placera linjer mellan 

grupperna. Visuell hierarki låter oss fokusera på relevant information. Detta genom att dela 

upp information i åtskilda sektioner, bryta stora sektioner i delsektioner. Ge varje sektion en 

rubrik och presentera sektioner som en hierarki. Sektioner med högre nivå presenteras då 

starkare (Johnson, 2010).  

 

Små testfonter används ofta på grund av att det finns mycket text att presentera på en liten 

yta, men är den för liten för den tänkta användaren att läsa, kan den lika gärna uteslutas 

(Johnson, 2010). Om text innehåller mycket repetition gör det läsaren förvirrad vilken rad 
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den läser på, vilket gör det svårt att plocka ut viktig information. För mycket text överlag gör 

att användare som gärna inte läser tappas bort. Johnson (2010) menar att man bör minimera 

mängden text i ett gränssnitt där man använder sammanfattningar. Istället kan det vara 

möjligt att utöka för den intresserade. Gällande vår syn är vi optimerade att upptäcka 

kontraster och kanter, men inte tom vit yta (absolute brightness). Förmågan att skilja färger 

beror på hur de är presenterade, där vissa är färgblinda vilket påverkar färgperceptionen. 

Färger bör skiljas åt i mättnad, kontrast och ljusstyrka. För lika färger bör undvikas. Man ska 

dock inte lita på färg, när det kommer till att skilja två grupperingar åt (Johnson, 2010). Man 

bör ha åtminstone en annan skillnad, exempelvis inkludera symboler. Vid felmeddelanden 

och varningar bör man enligt Johnson (2010) felsymboler och röd och gul färg användas. Röd 

färg bör undvikas till allt annat än felvarningar (Johnson, 2010).  

 

2.3 Användbarhet (Usability) 
Enligt Brooke (1996) är användbarhet (eng. usability) ett verktyg som bör ses i den kontext 

den används, och dess lämplighet i dess kontext. Användbarhet är en generell kvalitet för 

lämpligheten i ett syfte hos en artefakt. Brooke (1996) hävdar att det är omöjlig att specificera 

användbarheten för ett system utan att ha definierat vilka som är tänka att använda systemet, 

vilka uppgifter dessa användare kommer utföra med systemet, samt karaktären av den fysiska 

organisatoriska och sociala miljön den kommer användas i. Brooke (1996) refererar från den 

globala ISO 9241-11 (1998) standarden inom designvärlden, där det finns tre viktiga 

mätningar för användbarhet: 

(1) Effektiviteten: gällande möjligheten för användare att slutföra uppgifter när de använder 

systemet, och resultatet av dessa uppgifter (effectiveness).  

(2) Effekten: nivån för resurser som krävs för att utföra uppgifterna. 

(3) Tillfredställande: användares subjektiva reaktioner av att använda systemet (Satisfaction).  

 

Nielsen (2012) definierar användbarhet i en bredare term vilket kan appliceras på flera 

områden, varför det är av stor vikt att man förklarar vilka definitioner som används i studier 

och hur definitionen kan skilja sig från andra definitioner. Nielsen (2012) definierar 

användbarheten som en kombination av de fem följande komponenterna: 

- Lärbarhet (learnability): Hur enkelt är det att för en förstagångsanvändare använda 

systemet och på ett korrekt vis slutföra uppgiften? 
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- Effektivitet (efficiency): Hur fort kan man utföra uppgifterna när man har lärt sig 

systemet? 

- Minnesmöjlighet (Memorability): Efter en lång frånvaro från systemet, hur enkelt är 

systemet att använda? 

- Fel (errors): Hur många fel gör användaren? Hur seriösa är felen och hur enkelt kan 

felen lösas? 

- Tillfredsställning (Satisfaction): Hur engagerande och tacksam (pleasant) är designen 

att använda?  

Vidare definition kommer från Dumas och Redish (1999) vilka hävdar att bra användbarhet 

är när man kan använda en produkt på ett snabbt och enkelt vis för att slutföra sin uppgift. 

Användbarhet innebär att fokusera på användare, där användare är upptagna med att slutföra 

sina uppgifter. Bra användbarhet är även kopplat till produktivitet, där datorer är verktyg som 

hjälper användare att utföra sina arbeten. Användares tolerans för att använda verktyg är 

dessutom väsentligt låg (Dumas & Redish, 1999).  

 

 

 

2.3.1 Principer för gränssnittsdesign 

Enligt Arvola (2014) bör den visuella designen styra ögats flöde, då användare tänker “först 

gör man det, sedan det och sedan det”. Det skapas visuell hierarki om endast den viktigaste 

informationen och gränssnittselementen betonas, där överflödiga objekt ska undvikas. 

Hierarkin nås genom konstraster, där starkare konstraster placeras uppe till vänster av 

skärmen, och arbeta sig neråt till höger på skärmen. Betonade objekt bör vara stora, urskilja 

sig i färg och form samt vara mer mättade, vilket gör att objekten syns i perifera seendet. För 

att användaren snabbare ska kunna skanna bilden, bör man enligt Arvola (2014) justera 

komponenterna utifrån ett rutnät, vilket skapar en vilsammare design. Tidwell (2011) hävdar 

att man bör variera storlek, färg eller en annan variabel för att specifik data ska sticka ut. 

Likhet i variabler får objekt verka sammankopplade. Vidare hävdar Tidwell (2011) att text 

spelar stor roll typografiskt, dessutom ska den vara läsbar och inte innehålla onödig 

information.  

 

Enligt Chodhury (2014) finns det fyra viktiga riktlinjer att följa för en effektiv 

informationsdashboard, vilka användare kan bearbeta snabbt och pålitligt. Förutom att 
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kognitiv belastning reduceras av en effektiv datavisualisering, förenklas upptäckten av 

insikter i problemlösning. En dålig visualisering förvirrar och kan leda till felaktiga slutsatser, 

hävdar Chodhury (2014). Kognitionsvetenskapen har lett till ökad förståelse för mekaniken 

och processen för vad vi uppfattar och förstår hur vi använder dessa mekanismer för 

beslutsfattning. Denna förståelse är, enligt Chodhury (2014), relevant för dashboards 

designproblem. Frågor som berörs är vilka krav designen ställer för uppmärksamheten, hur 

användare tolkar data och vilken kunskap användaren behöver för att ta effektiva beslut. 

1. Lägg betoning på läsbarhet. För att kunna analysera data måste användaren kunna 

extrahera visuellt stimuli trovärdigt och snabbt. Datapunkterna i en graf ska ha 

ordentlig kontrast mot grafens bakgrund. 

2. Minimera kognitiv belastning. Vårat minne är begränsat. Korttidsminnet bör 

minimeras. I och med att igenkänningsminnet är överlägset återkallningsminnet, bör 

dashboarden ge all information som användaren kan behöva för en specifik analys. 

3. Använd grafisk representation. Visualisering i form av ikoner ger data ett perspektiv. 

Använd ikoner med ett till två ord. “En bild är värd mer än tusen ord”. 

4. Följ gestaltlagarna. Dessa förklarar hur vi upplever mönster och sammanfattningar 

från vad vi ser. Dessa lagar kan hjälpa oss identifiera mönster i data. 

2.4 Metod och analys  

I detta stycke presenteras en förklaring för de metoder som använts samt för de analyser som 

skett. Endast den teoretiska grunden presenteras i detta stycke, och proceduren för denna 

studie presenteras i metod.  

 

2.4.1 Tänka-högt protokoll/test 

Tänka-högt protokoll/test en teknik som involverar att be deltagarna att tänka högt medan de 

löser uppgifter som de tillgivits. Allt som sägs och görs är normalt sett inspelat, och baserat 

på ett tänka-högt protokoll analyseras sedan deltagarnas resonemang (Arvola, 2014). Testet 

utförs för att hitta problem i prototypen. De problem som uppstått i testerna är viktiga att ta 

med i analysen, samt hur många och vad för sorts användare som upptäckte problemen. I 

standardreglerna är detta en viktig del för utvärderingen av användbarheten, då resultaten från 

testerna kan generaliseras tillräckligt för att förutse vilka problem andra deltagare kan 

upptäcka (Sauro, 2011).  
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2.4.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Kvalitativa intervjuer karaktäriserade att involvera frågor från intervjuaren vilka är designade 

att uppmana den som intervjuas att tala fritt och extensivt kring ett givet ämne (Howitt, 

2013). Typiskt är frågor flexibla, och är inspelning essentiell för kvalitativa intervjuer. 

Dessutom leder de flexibla frågorna ofta till nya frågor då svaren styr intervjuprocessen 

(Howitt, 2013). 

 

2.4.3 Tematisk analys 

Tematisk analys (TA) är en kvalitativ dataanalys. Intresset ligger i vad som sägs, inte hur, där 

man ur intervjuer och (andra metoder) finner teman. Genom att transkribera eller få in annan 

typ av data klustrar man ihop upp till fem-sex teman. Dessa teman knyts samman. Metoden 

passar väl för intervjuer och tänka-högt analyser. TA kräver att forskaren kan identifiera ett 

antal teman och att den har en intim kunskap av data som kan nås genom insamling av data 

på egen hand, transkribering på egen hand samt läsning av data flertals tillfällen (Howitt, 

2013).  

2.4.4 System Usability Scale (SUS) 

System Usability Scale (SUS) är tio påståenden med en enkel skala (1–5) som ger en global 

syn på de subjektiva bedömningarna för användbarhet. SUS används generellt efter att 

respondenten haft en möjlighet att använda systemet som ska utvärderas, och före en 

diskussion (Brooke, 1996). SUS mäter helhetsintrycket för systemet, där enskilda objekt inte 

är intressanta. För att beräkna SUS rankning, summerar man poängen från varje påstående. 

Varje påstående har en skala mellan 0 till 4, och objekt 1,3,5,6 och 9 är skalans position 

minus 1. Bidrag nummer 2,4,6,8 och 10 är värde 5 minus skalans position. Multiplicera 

summan av poängen med 2.5 för att nå ett värde av systemanvändbarheten. SUS poäng ligger 

mellan 0 till 100 (Brooke, 1996).  

 

2.4.5 T-prototyp 

En T-prototyp är en horisontell prototyp vars ytliga design verkar fungera, men har vertikalt 

djup i enstaka funktioner, vilket ger formen av ett T. En prototyp är inte heltäckande, utan 

visar på ett filtrerat fokus på specifika aspekter av ett designförslag. En prototyp kan vara 

detaljerad gällande utseende, interaktion och innehåll, och är vanligtvis djup med en smal 

funktionalitet. Syftet med en prototyp är att gestalta den tänkta produktens eller tjänstens roll 

eller utseende och känsla (Arvola, 2014).  
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3. Metod 

Studien genomfördes i 6 steg. Först genomfördes intervjuer med stakeholders i steg 1. I steg 

2–6 utfördes två tänka-högt tester med intervjuer i två olika stadier av designprocessen. I det 

sista stadiet av steg 6 utfördes insamling av SUS-utvärdering. Metodvalen som gjorts för 

denna studie är (bortsett från SUS) kvalitativa. Förstudien beskrivs kring hur intervjuer samt 

användartester är genomförda. Design beskriver hur designidéer kom till och utvärdering 

beskriver problem med de framtagna designförslagen. För att undvika förvirring presenteras 

testerna kort nedan. Med stakeholder menas en person vars kompetens inom digitala 

företagssystem är hög och kan anses vara potentiell användare.  

Steg 1: Förstudie med kartläggning: skapande av koncept baserad på studiens resultat och 

teori. Metod: intervju med uppdragsgivare. 

Steg 2: Intervju med 2 stakeholders. 3 pappersbaserade konceptförslag presenteras. 

Steg 3: Koncept revideras baserat på steg 2 och teori. 

Steg 4: Tänka-högt test med efterföljande intervjufrågor. Digital klickbar prototyp. 5 

deltagare. 

Steg 5: Koncept revideras baserat på steg 4. 

Steg 6: Tänka-högt test med efterföljande intervjufrågor. Digital klickbar prototyp. 5 

deltagare. Deltagare utför SUS-enkät. Ytterligare 6 deltagare utför SUS-enkät efter att ha 

gått igenom prototypen. Resultat för SUS presenteras sammanhängande. 

 

3.1 Förstudie 
För att ta reda på vad det finns för behov hos potentiella användare gjordes en initial 

undersökning (steg 1) där ett första koncept diskuterades ihop med personer på företaget. När 

målbilden var klar utvecklades koncepten för ytterligare två testfaser. Litteraturstudier och 

undersökning av tidigare studier utfördes för att strukturera upp testerna optimalt, förklara 

begrepp och för att ta till sig vilka frågeställningar som tidigare besvarats. För att ta fram ett 

första koncept att ha som grund i stakeholderintervjun, plockades några scenarion fram i 

samråd med uppdragsgivaren. Dessa presenteras under resultatdelen. Efter att steg 2 var 

färdigt, reviderades designen till vad som kallas koncept 2 (steg 3). Snart därpå reviderades 
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koncept 2 till koncept 3 (steg 3–4), som uppstod i samråd med uppdragsgivaren. Efter att ha 

utfört tester på koncept 3 reviderades koncept 4 fram (steg 5). 

 

3.2 Deltagare 
Totalt i studien rekryterades 18 deltagare, där 2 deltog i stakeholderintervjun, 5 i steg 4, 5 i 

steg 6 samt ytterligare 6 deltagare i steg 6 för SUS enkäten. Ett bekvämlighetsurval gjordes 

där de utvalda deltagarna i steg 1–4 fanns inom Briteback och dess kundkrets. Detta då 

deltagarna för det första stadiet av utvecklingen bör vara representativa och relevanta, då de 

potentiella kundernas åsikter väger tungt. För varje testomgång har en homogen 

kompetensnivå eftersträvats, men testomgångarna skiljer sig åt i deltagarnas kompetensnivå. 

Steg 1 – 4 krävde personer med någon form av kunskap inom området dashboards, kring 

företaget eller system och företag. Slutligen utfördes ett test (steg 6) som är fokuserat mer på 

användbarheten i konceptet, varpå deltagare med eller utan kompetens eller relevans är 

rekryterade. Framför allt beror deltagarurvalet på begränsad åtkomst av deltagare, dessutom 

kräver test 6 inte en kompetens, utan endast efterfrågar hur prototypen presterar på 

förstagångsanvändare som inte ska behöva ha någon expertis för att klara av uppgifterna i 

tänka-högt testet. Enligt Arvola (2014) bör deltagarna vara representativa för målgruppen, 

gällande utbildning, datorkunnande, domänkunskap samt för de uppgifter en användare 

vanligen utsätts för.  

 

3.2.1 Etik 

De forskningsetiska principerna som följs under deltagartesterna är de fyra från 

vetenskapsrådet (2002). Informationskravet som betonar att informera de som berörs av 

forskningen om syftet av studien, att deltagande är frivilligt och medverkan kan avbrytas. 

Samtyckeskravet som betonar att deltagare har rätt att bestämma över sin egen medverkan, 

vilket gör det nödvändigt att få bekräftat från deltagaren att den vill medverka. 

Konfidentialitetskravet som berör att uppgifterna från deltagaren ges konfidentialitet och 

personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. Slutligen nyttjandekravet som förbjuder 

att använda de insamlade uppgifterna till annat än för forskningsändamål. Inspelning av de 

intervjuerna skedde efter muntligt samtycke getts, och behandlas som personuppgifter och 

där med konfidentiellt. Samtliga deltagare är anonyma.  
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3.3 Materiel 
De materiel som användes var inspelningsapparat Olympus Digital Voice Recorder VN-

71PC, prototypprogrammet InvisionApp, och bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop 

Elements 10 med hjälp av Microsoft Office Powerpoint. Samsung Galaxy S6. 

 

3.4 Procedur 
Genomförandet av testerna presenteras nedan. SUS enkäten går att hitta i Appendix. Om 

designförslaget eller intervjufrågor i varje testningsfas skulle ha visat på brister skulle 

deltagarens resultat räknats som pilotstudie. I och med att testerna var lyckade gjordes dock 

inte detta. Som tidigare beskrivit utfördes 6 steg av tester och utveckling. Först en förstudie 

där koncept 1 tagits fram (1), sedan intervju (2), sedan utveckling av koncept (3), tänka-högt 

test (4), utveckling av koncept (5) och ett sista tänka-högt test med SUS (6). Tester skedde i 

varierande miljö, mestadels i kontorsmiljö utan buller och störande ljud. Samtliga deltagare 

var förstagångsanvändare. Detta för att fånga förstagångsintrycket av konceptet. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades grovt för vidare tematisk analys, vilket gick ut på att bilda 

teman hos deltagarna vilket låg till grund för designfasen. Inför varje testtillfälle har 

samtycke diskuterats och godkänts. 

 

3.4.1 Steg 2 – Intervju med stakeholder 

Ett testtillfälle (test 1) med två intressenter. De utvalda personerna är valda specifikt för deras 

expertis och roll i sitt arbete. Båda hade en ledande roll i företaget där behov av en översikt 

var aktuellt. Dessa lägger en betydande grund för vad som är viktigast i en översikt, där tester 

med andra typer av användare blir en bekräftelse på att prioriteringarna är korrekt gjorda.  

 

Efter introduktion kring syftet med studien och de etiska principerna gavs muntligt samtycke. 

Sedan visades tre tidiga koncept i pappersformat, där intressenten fick chans till att tycka till 

och välja ut den som tilltalade intressenten mest. Dessa koncept var också tänkta att 

underlätta för intressenten att svara på frågorna. De frågor som ställdes var mall för öppna 

frågor, där intressenten uppmanades tala fritt. 

• Vad är din titel och vilken roll har du på företaget?  

• Vilka roller skulle ha nytta av denna? Kan du ange några scenarion för när du skulle 

ha nytta av en dashboard? 
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• Vad ser du som viktigast att överblicka, vilken typ av data bör ögat fånga först? 

Vilken typ av relation är intressant, inom företaget eller mot kunder? Vilken typ av 

data skulle du vilja ha störst exponerad; antal samtal, mailtecken, mailrubriker, 

längden på videosamtal? Kontakter som hänger på lösa trådar? Jämförelse med 

veckan innan? En översikt för dagen eller för veckan? Nyckelord som används? 

Positiva och negativa ord? 

• Skulle en dashboard vara relevant endast för personer i ledningen eller skulle alla i 

företaget ha nytta av den? Exempelvis om alla har tillgång till en personlig 

dashboard som kretsar runt sin egen kommunikation?  

• Vad skulle en dashboard kunna förändra/innebära? Hur skulle du dra nytt av den 

information som visualiseras? 

• Finns det på ditt företag ett behov av en överblick över kommunikationsflödet? Av 

vilka anledningar? Hur ser det ut idag? 

 

3.4.2 Steg 4 & 6 - Tänka-högt test med intervju 

För steg 4 har 5 representativa deltagare testats. För steg 6 testades också 5 deltagare. För 

bägge tester är det allt ifrån hög kompetens till ingen kompetens inom området. Varje test 

inklusive intervju tog ca 22 minuter. Följande uppgifter användes i testet för att täcka in hur 

applikationen funktionellt presterade:  

 

Scenario: Tänk dig att du arbetar som chef över säljavdelningen på ett företag. Du vill veta 

hur kommunikationen sker inom företaget samt hur företaget kommunicerar med kunder.  

Tänka-högt test 1 (steg 4): 

• Uppvärmning: Vad är det du ser?  

• Uppgift 1: Hur hög var mail & chatt aktiviteten för din avdelning R&D i onsdags? 

• Uppgift 2: Har det skapats någon ny relation mellan två avdelningar? Hur ser du 

det? 

• Uppgift 3: Jämför avdelningarna R&D och Support mot en kund. Vad ser du? 

• Uppgift 4: Vad ligger relationsindex (R-index) på för MediaFR mot Briteback? 

• Uppgift 5: Kolla upp hur många relationer du har. 
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Tänka-högt test 2 (steg 6): 

• Uppvärmning: Vad är det du ser?  

• Uppgift 1: Hur hög var mail & chatt aktiviteten för din avdelning R&D i onsdags? 

• Uppgift 2: Har det skapats någon ny relation mellan personer från Briteback och 

KDSE AB? Hur ser du det? 

• Uppgift 3: Jämför avdelningarna R&D och Support mot en kund. Vad ser du? 

• Uppgift 4: Kolla upp hur många relationer du som individ har. Hur tänker du för att 

hitta dit? 

• Uppgift 5: Vad ligger relationsindex på för MediaFR mot Briteback? Hur ser du det? 

 

Intervjufrågor (steg 4 & 6) 

Efter varje tänka-högt test har deltagarna intervjuats för att få chansen att förklara hur testet 

gick, vad som känns viktigt och generellt vad som kan förbättras utifrån hur de skulle ha 

använt funktionen. Följande frågor ställdes i en semi-strukturerad intervju. 

• Vad fick du för övergripande intryck? 

• Hur gick testet? Vad gick bra och vad gick dåligt? 

• Vad kan förbättras för att du skulle gilla denna dashboard mer? 

• Vad gillar du mest och minst med dashboarden?  

• Vad var svårt att förstå? Vad kan förbättras? 

 

SUS (steg 6) 

För test 6 användes enkäten SUS. Detta för att få ett konkret värde över hur den slutgiltiga 

prototypen som testats fungerar i användarperspektiv. Antingen hade man deltagit i tänka-

högt test samt intervju (test 3) eller så hade man fått titta på och klicka runt i prototypen själv 

innan. Efter att deltagaren sett hur prototypen ser ut och fungerar delades enkäten ut där 

användaren fick fylla i enkäten. SUS finns i appendix. 5 har gjort det andra tänka-högt testet 

(test 6), och 6 fler personer rekryterades i syfte att ge ett mer pålitligt värde för SUS. 

 

3.5 Analys 
Under tester skrevs anteckningar samtidigt som inspelning skedde. De intressanta fenomenen 

i ljudinspelningen transkriberades och framfördes på index-kort. Dessa lades ut på ett bord 

och sorterades in i teman. Utifrån dessa teman skedde en tematisk analys. Utifrån analysen 

kunde prioritering av problem samt reducering av prototypen göras för att bli testad igen.  
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4. Resultat 

Resultaten presenteras i kronologisk ordning. Den slutgiltiga prototypen redovisas efter 

tänka-högt test 1. Valet landade i tidigt skede på en dashboard, i samband med 

litteraturstudier.  

 

4.1 Steg 1: Scenarion förstudie 
Som resultat av de idéer som togs fram tillsammans med uppdragsgivarens idéer har 

nedanstående (tabell 1) scenarios skapats. Ett scenario är ett exempelfall som kan ske, 

databehov är vilken typ av information som behövs samt funktionella behov är vad 

användaren ska kunna göra för att nå målet i scenariot. Dessa ska vara till hjälp för att se till 

att alla funktionella behov och databehov täcks upp i prototypen.  

 

Tabell 1 – Scenarion från förstudie 

Scenario Databehov Funktionella behov 

#1 “Chefen kontrollerar” 

Chefen vill utföra, som varje fredag, 

en kontroll över hur 

kommunikationsflödet mellan 

avdelningarna sett ut under veckan.  

- Information för en 

sammanhängande vecka 

- Intern kommunikation 

- Vem tillhör vilken 

avdelning, avdelningsnamn 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter 

- Sammanställ fem 

dagar på en plats. 

- Kunna välja enstaka 

eller alla avdelningar. 

- Göra sökningar 

#2 “Hur starka band har vi mot 

kund?” 

Företaget vill ta reda på hur mycket 

kommunikation som sker mellan 

företaget och en specifik kund. 

- Information kring en 

specifik kund 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter 

- Välja specifik kund. 

- Välja tidsvariabel. 

- Visa visuell 

information om 

flödet. 

#3 “Framgångar?” 

Avdelningschefen vill ta reda på om 

kundrelationen förbättrats från förra 

veckan. 

- Information för en specifik 

kund, olika veckor 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter 

- Välja två 

datumintervaller. 

- Välja specifik kund 

- Visuell jämförelse. 

#4 “Överblick” 

Marknadschef vill se hur företaget 

ligger till generellt med 

kommunikationsflödet 

- Data från alla kunder 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter 

- Visuell överblick 

över hela flödet, inte 

behöva välja 

någonting 

#5 “Personlig avstämning” 

Avdelningschefen vill kolla över sina 

anställdas personliga 

kommunikationsaktivitet denna 

vecka i jämförelse med förra veckan 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter från specifik person 

- Data från tidigare vecka och 

nuvarande 

- Visuell överblick 

över en persons 

kontakter och i 

veckojämförelse 
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#6 “Kommunikationstyp?” 

Chefen vill veta vilken typ av 

kommunikation som används mest 

mellan en anställd och specifik kund. 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter från specifik person 

- Antal mail, chatt, samtal, 

minuter från specifik kund. 

- Jämföra person mot 

kund i specifika 

kommunikationsmed

el 

 

4.2 Steg 2: Koncept 1 
Koncept togs fram genom förstudien för att ha ett underlag till intervjuerna med stakeholders. 

Figur 1 visar koncept 1A, där det finns synliga 

knappar till den personliga sidan samt 

jämförelsesidan. Dessutom kan man välja att se grafen 

i en listvy istället, för de som föredrar det. Grafen 

visar email- och chattaktivitet under måndag – fredag, 

i jämförelse med tidigare vecka. Detta gäller 

kommunikationen mellan företaget och kunder.  

Fältet som visar en graf går att swipa till ytterligare tre 

sidor, som visar annan statistik. I jämförelsen väljer 

man vilket företag eller avdelning som ska jämföras, 

och får då upp en graf över email-  

och chattaktiviteten. 

 

 

Figur 2 visar koncept 1B. Den visualiserar liknande 

statistik, men lägger istället fokus på att få med flera 

variabler på första sidan, så som antal email-tecken 

och nya relationer. I detta koncept kan man dessutom 

scrolla neråt för att på samma sida göra en jämförelse. 

Klickar man på en ruta, exempelvis nya relationer, 

kommer en pop-up sida som visar på exakt vilka 

relationer det gäller. 

 

 

Figur 1 – koncept 1A. 

Figur 2 – koncept 1B. 
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Figur 3 visar koncept 1C. Ett perspektiv där den ena 

sidan (slide) som visas först är för företaget externt, 

alltså mot kunder. För varje sektion kan man klicka på 

och förstora upp området för att få mer data. Scrollar 

(swipar) man till den andra sidan visas en överblick 

över den interna kommunikationen. Här introduceras 

även positiv attityd. En variabel som tas fram genom att 

sortera ut positiva mot negativa ord i mail och chatt. 

Dessa presenteras i bubblor av olika färger för att 

indikera på hur bra värdena är. 

 

 

 

 

 

4.3 Steg 3 - Intervju med stakeholder 

Ur de två intressentintervjuer som låg i den initiala designprocessen har ett par gemensamma 

faktorer och argument upptäckts. Båda intressenter var chefer av något slag, med erfarenhet 

från både nuvarande och tidigare digitala tjänster. För att ta fram en dashboard som överbild 

över statistik har scenarion och punkter tagits fram. Dessa kommer utifrån vad intressenternas 

expertis lutat mot för erfarenheter. Det som också beskrivits var att utan en dashboard är det 

svårt att ha kontroll över hur kundrelationer sköts. Tidigare har man ringt telefonsamtal och 

skickat påminnelser om att rapporter behöver skrivas, vilket kostat pengar och tid. En 

dashboard skulle enligt intressenter skapa en kontroll och en medvetenhet över flödet, vilket 

många företag inte vet om att de behöver, förrän de får tillgång till en dashboard. Manuella 

kontroller går över till en automatiskt framtagen översikt, hävdas det. Det skulle också 

underlätta att sätta mål och följa upp om de uppnås, anser en intressent.  

 

 

 

 

 

Figur 3 – koncept 1C. 
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De roller som generellt har ett behov av att övervaka ett kommunikationsflöde är: 

• Avdelningschefer: översikt över sin egen avdelning i jämförelser mot företaget och 

kundrelationer. 

• Övriga typer av chefer: främst säljchef, systemadministratör, partnerchef, 

leveranschef/konsultchef. Kontroll över avdelningar, företaget i helhet och 

kundrelationer. 

• Användaren/medarbetaren: för kontroll över sitt eget bruk (ev. sin avdelning). 

 

De typer av variabler som enligt stakeholders var mest intressanta i de tre koncepten (koncept 

1A-1C) var inte rådata så som antal mail eller antal chattecken, utan de index som beräknats 

fram via rådata (aggregerade data). Attityd-nivån och relationsindex inklusive nya relationer 

uppskattades mest. Att ha en personlig sida var också av intresse för det personliga behovet, 

men inte en absolut nödvändig funktion. De pilar som visar ökning eller sänkning av data 

från föregående vecka uppskattades då de upplevdes som tydliga och snabba att läsa av. 

Varningar för dåligt skötta relationer och låga aktiviteter uppskattades likaså.  

 

Gällande detaljeringsgraden för data upplevdes koncepten realistiska. Det uppmärksammades 

att koncepten är för smartphone, inte för desktop, vilket gör att detaljeringsgraden behöver 

vara begränsad till det mest ytliga i översikten. Skulle man vilja utföra en detaljerad analys 

skulle desktopversionen behöva användas.  
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Efter intressentintervjuer i steg 2 har scenarierna nedan tillkommit (tabell 2) den ursprungliga 

scenariotabellen. Detta beror på att fler data- och funktionella behov upptäcktes. 

Tabell 2 – Scenarion fortsättning 

Scenario Databehov Funktionella behov 

#7 Aktivitet interna avdelningar 

Systemadministratören vill se så alla 

interna avdelningar är aktiva. 

- Avdelningar och individer 

som ingår i avdelningen 

(namn; all data) 

- Genomsnittsdata 

- Jämföra avdelning 

mot företag och mot 

kunder 

- Visualisering av data 

för en grupp 

#8 Egen översikt 

Slutanvändaren Karl vill veta hur 

aktiv och presterande han varit under 

månaden, inklusive helger o kvällar 

- Mail, chatt, r-index, antal 

relationer, samtalslängd. 

- Presentera data över 

specifikt tidsintervall 

- Jämförelse månad mot 

tidigare månad. 

#9 Attityder 

Supportavdelningen vill veta hur 

attityderna ligger till hos kunder 

- Attityd positivitet 

- Innehållsord från mail och 

chatt. 

- Visa attityd för olika 

kunder i procent. 

- Se snitt för attityder 

avdelningen samt 

företaget mot kunder. 

Fortsättning nästa sida 

 

 

  

#10 Är flödet som vanligt? 

Dags att jämföra dagens måndags-

data med en vanlig måndag  

- Snitt för en vardag samt för 

en specifikt vald veckodag. 

- Jämföra specifika 

dagar 

#11 Avdelningschef kontrollerar 

Har vår avdelning bra betyg jämfört 

med andra avledningar och mot hela 

företaget? Annars ligger vår 

avdelning efter och måste bättras. 

- Avdelningsdata, snitt mot 

andra avdelningar och hela 

företaget 

- Jämföra egen 

avdelning mot andra 

avdelningar i företaget 

samt mot företaget 

som helhet 

#12 Avdelningschefen satt ett mål 

för veckan 

I och med att avdelningen inte ringt 

så mycket via videosamtal sätter 

chefen upp att avdelningen idag ska 

ringa 5 samtal. 

- Skapa mål-funktion. 

- Sprida mål-information 

inom sin avdelning. 

- Avisering för startat 

mål och uppnått mål 

- Mål-funktion i den 

personliga sidan 

tillgänglig för chefer. 

 

  



Kandidatuppsats  Josefin Carlbring 
Linköpings Universitet  josca824@student.liu.se 
 

22 
 

4.4: Steg 3: Koncept 2 
Detta koncept är ett resultat av intervjuer i steg 2. Efter ytterligare intervjuer med 

uppdragsgivare och sammankoppling med Britebacks testmiljö har koncept 3 tagits fram. I 

och med att förändringarna berott på uppdragsgivares åsikter kommer därför detta koncept 

inte förklaras. En förklaring till koncept 3 kommer direkt efter detta avsnitt. 

   

             

Figur 4 – bilder från koncept 2. En meny där du får välj en personlig vy, jämförelse eller listvy. 
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4.5 Steg 4: Koncept 3 
Detta koncept tillkom efter samråd med Briteback. Gränssnittet är mer anpassat efter den nya 

applikationsversionen som för närvarande implementeras i ett testsystem. De delar som 

uppskattades mest ur koncept 1 ihop med de scenarion som byggdes upp ledde fram till 

denna kombination av funktioner och grafer. Menyknapparna från koncept 2 togs bort, i och 

med att företaget vill undvika en meny bredvid en annan meny.  

               

Figur 5 – Jämföra avdelningar mot en kund 

 

För bilderna i figur 5 visas hur en jämförelse ser ut. Man väljer först vilka avdelningar man 

vill jämföra, sedan väljer man en kund. Resultatet hamnar i en graf som jämför ena 

avdelningens aktivitet mot en kund, i jämförelse med andra avdelningens aktivitet mot 

kunden. Swipar man höger kommer en jämförelse av attityd och R-index. Attityd är 

fortfarande ett mått på hur positiva konversationerna hålls, vilket visas i grön, gul eller röd 

färg. R-index är ett index på hur bra relationen sköts. Det kan tas fram genom en algoritm 

som baseras på antal mail, längden på mail, antal kontakter och attityden samlat. 
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Figur 6 – startmeny och min egen prestanda 

 

I figur 6 visas den meny som också är startsidan för dashboarden. Genom tre enkla titlar tar 

man sig vidare beroende på vad man har för mål med att använda dashboarden. Den andra 

bilden visar den egna prestandan, för individen som vill motivera sig själv att hålla relationer 

aktiva. 
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Figur 7 – Gruppbild; attityd, relationsindex, graf, nya relationer som är ihopfälld och utfälld. 

 

Slutligen har de gröna boxarna för nya relationer appliceras, i samråd med de nya riktlinjerna 

hos Briteback. För att öppna upp en box, klickar man på den, och stänger den genom ett klick 

igen. För att komma tillbaka till startmenyn klickar man på tillbakapilen. Det gula plusset och 

förstoringsglaset ingår i Briteback, och har således inte med dashboarden att göra. 
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4.6 Steg 5 – Tänka-högt protokoll & intervjufeedback 
I detta avsnitt presenteras de koncept som slutresultatet växt fram ur. I och med de resultat 

som testerna genererade ändrades prototypen därefter. 

 

4.6.1 Tänka-högt test 1 

Nedan finns indexkort som togs fram ur tänka-högt test 1 (steg 4) och den efterföljande 

tematiska analysen. Indexkorten bestod av kort som antecknades på under analys av testet. 

Både problem och kommentarer har rymts, i syfte att hitta problem och styrkor med 

konceptet. Det största problemet vad hur man navigerade, vilket inkluderar en svår 

terminologi. 

 

Figur 8, indexkort, de viktigaste synpunkter som kommit fram ur testet. 

 

 

 

 

 
Svår navigation 
 

Liten text, 
uppmärksammas inte 
tillräckligt 

Vill kunna välja att 
jämföra per dag eller 
vecka 

Hittar inte “swipe”-
plupparna 
omedelbart 

 
Attityd och r-index 
bubblorna tydliga och 
bra 
 

 
Bra design och koncept 
överlag. 

 
Snygga grafer 

 
När män väl lärt sig är 
det inte svårt. 

 
Klarar av uppgifter 
utom “Ny relation” som 
ligger fel 
 

 
Krånglig terminologi:  
Vad är comparison? Vad 
är performance? 

Förvirrande vid 
jämförelsen eftersom 
prototypen är 
begränsad och redan 
valt avdelningarna 

 
Läser av graferna 
relativt snabbt 
 
 

 
Svårt att sätta sig in i 
funktionen om man 
inte har intresse av en 
överblick 
 

Startsidan tråkig, känns 
som en meny man 
öppnat, vill ha data 
omedelbart i startsidan 

 
Intrycket är ett rent 
minimalistiskt ljust 
utseende 

Enkel att använda när 
man väl använt 
funktionen några 
gånger 

 
Kopplar grön färg till 
positivt 
 

Ser ut att vara en 
statistiksida för 
kommunikation 

Förstår snabbt vad 
bubblorna med % och 
index är 

Lyckas inte slutföra 
alla uppgifter, eller 
slutföra med 
svårigheter 
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4.6.2 Utvärderingsresultat 

Nedan visas en tabell med de problem som upptäckts ur tänka-högt test 1 (steg 4), och vilken 

prioritering som sattes för att ordna dessa. Problem som upptäckts plockas fram för att 

prioriteras på en allvarlighetsskala, vilka försöks åtgärdas inför nästa designkoncept. På en 

skala 0–4 är 4 av högsta prioritet, 3 är ett större problem och 0 är inget problem alls. 

 

Tabell 3 – Test 2 - Allvarlighetsproblem: 

Problem Allvarlighet skala 0–4 Lösningsförslag 

Navigation svår 4 Ändra om hierarkin. Skapa en 
hamburgermeny. 

Konstigt val av startsida 2 Kom in på översikt omedelbart istället 
för menyn.  

Lite felaktig terminologi 3 Ändra till mer beskrivande/korrekt 
terminologi 

Färgerna inte samma som 
andra färger i applikationen 

1 Ändra, men tappar lite syfte av grön – 
gul – röd indikation. Snyggare att 
matcha. 

Förstår inte vad r-index är 1 Döp om till relationsindex. Något man 
lär sig med tiden. 

Ny relation mellan avdelningar 
ligger fel/saknar egen kategori 

3 Visa endast relation mellan kunder och 
företaget  
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4.7 Steg 6: Slutresultat prototyp 
Bilderna på slutgiltiga prototypen som låg till grund för tänka-högt test 2 (steg 6) följer 

nedan. Här har färger korrigerats till en mer stilren och sammanhängande nyans. Terminologi 

har förenklats, och en hamburgermeny har tillkommit. Istället för att starta inne i menyn, 

vilket inte uppskattades, kommer man in på första sidan av översikten.  

                          

Figur 9 - Hamburgermenyn               Figur 10 – Min statistik 

  

I menyn som visas i figur 9 kommer man åt de tre fälten som finns. Dessutom kan man välja 

om data som visas i översikten ska baseras på hela företaget eller enbart på sin egen 

avdelning. I figur 10 visas ens egen statistik, där man nu dessutom kan välja om man vill se 

veckovis, månadsvis eller för dagen. De tre linjerna i grafen representerar ens egen aktivitet, 

medelvärdet för en person inom sin egen avdelning och snittet för en person på företaget. 
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Figur 11 – Jämförelse slide 2                  Figur 12 – Jämförele slide 1 

 

Figur 11 och 12 visar resultatet av en jämförelse mellan olika avdelningar, som i tidigare 

koncept. Här har terminologin förtydligats och nya relationer tillkommit. 
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Figur 13 – Jämför avdelningar, okej                  Figur 14 – Jämför avdelningar, inget valt  

 

Figurerna ovan (13,14) visar hur man väljer avdelningar och kund. Dessa är inspirerade från 

kommande uppdatering av Briteback-applikationen. Innan man valt åtminstone en kund och 

en avdelning kan man inte trycka sig vidare på jämförelse. På så vis framstår det tydligt att 

man missat att lägga till någonting. För att lägga till en avdelning trycker man enkelt på ”add 

department”, eller ikonen intill. Dessutom visas processen i en wizard, där steg 1 och steg 2 

visas med rubriker för att förklara hur processen går till. 
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Figur 15 – Jämför avdelningar valda enheter             Figur 16 – Attityd, första slide. 

 

Figur 15 visar hur det ser ut när man valt avdelningar ur en lista, för att sedan välja ”done” 

och komma tillbaka till jämförelsesidan. Figur 16 visar den första sidan för när man väljer 

”communication overview” i menyn. Denna är lik tidigare koncept, där dashboarden 

förbättras och de stora bubblorna istället ligger överst på sidan. Detta då vi normalt läser av 

data från vänster till höger, och då läses båda bubblorna av först. 
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Figur 17 - Relationsindex           Figur 18 – Nya relationer utvidgad 

 

Figur 17 visar liknande resultat som tidigare koncept och är också lik attitude. De kunder som 

finns under de stora bubblorna är dels de bäst skötta kunderna, och de sämst skötta. Det är 

möjligt att flera skulle kunna finnas på sidan, genom att kunna scrolla nedåt. Poängteras bör 

att på en desktop finns mer utrymme för fler bubblor med data. Figur 18 är sig också lik 

tidigare koncept. 
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Figur 19 – grafisk vy 

  

Den sista bilden för prototypen är figur 19. Bilden gestaltar den sista sliden i översiktsvyn hos 

dashboaden. Denna graf är lik tidigare koncept, där man dessutom kan välja om man vill se 

veckovis eller annat tidsintervall. Att kunna påverka statistiken genom exempelvis 

tidsintervall sparar plats i applikationen. Lättare är att interaktivt anpassa sig efter situationen. 

Det starkaste strecket är ens egen avdelning, sedan finns det ett medelvärde för hur ens 

avdelning brukar ligga till för en typisk vardag, inklusive hur hela företets avdelningar i 

genomsnitt ligger till. 
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4.7.1 Tänka-högt test 2 

Ur tänka-högt testet noterades en grupp åsikter och beteenden. I tabellen har dessa 

presenterats som indexkort. För att kartlägga hur vidare designutveckling kan formas bör 

dessa noteringar tillämpas. 

 

Tabell 4, fas 6 - Indexkort Både positiva och negativa kommentarer som skedde under 

testfasen. 

 
Enkel navigation 

 
När man hittat menyn 
känns allt på plats 

Hur man läser av 
grafer upplevs 
självklara 

 
Bra med egen profil 

 
 
Bra och tydligt med 
färgerna, traditionellt 

Vill inte förändra 
navigationen inför att 
man lär sig hur det 
fungerar 

 
Förstår inte att plus 
och förstoringsglas 
inte tillhör 
dashboarden 

 
Svårt att vara 
självsäker innan man 
är insatt i vad det 
handlar om 

 
Bra design 

Svårt att avgöra om 
menyn ingår i 
dashboarden eller är i 
övriga systemet 

 
Vill kunna ändra antal 
bubblor som visas 
 

Finns inte mycket att 
ändra på 

 
När man kollat runt 
lite vet man var man 
ska leta 
 

”My statistics” väldigt 
enkel att hitta och att 
läsa av informationen 

Förväntar sig kunna 
trycka på bubblorna 
för att läsa in med data 

Jämförelsen av 
avdelningar väldigt 
enkel 

 
Oklart vad ”RND 
average” står för 

 
Trovärdigt 

Enkelt att förstå att 
man kan swipa mellan 
flera sidor 

Oklart vad som 
definieras som ny 
relation 

 

 

4.7.2 SUS  

SUS från fas 6 där slutgiltiga prototypen testades, gav en siffra på 80 (medel 80). Detta är ett 

bra resultat, då allt över 68 är positiva betyg. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att ta utarbeta ett designförslag som visuell presentation av ett företags 

kommunikation mellan företaget och kunder. Svaret på frågan är att utifrån olika principer för 

design plocka fram ett koncept, som testas och revideras i en iteration tills att de problem som 

upptäcks är så små och få som möjligt. I designen har den mentala modellen och kognitiva 

belastningen funnits i baktanke. Också gestaltprinciperna och principerna kring text. De 

viktiga termerna lärbarhet, effektivitet, minnesmöjlighet, fel och tillfredsställning från 

Nielsen (2012) har likaså försökts tillämpas i designen. 

 

En informationsdashboard bör enligt Few (2013), kunna övervakas med ett snabbt ögonkast. 

Genom det koncept som utvecklats har man med några enkla tryck fått en översikt över 

mycket information, där man selektivt kan studera endast den sida som för användarens syfte 

är relevant. Genom att placera all information på ett fåtals sidor, men ändå i samma funktion i 

applikationen, har konceptet uppnått vad Few (2013) anser vara ett helhetsförstånd. För att ett 

företag ska vara omvärldsbevakande (BI) behöver man ha tillgång till data för att kunna 

analysera information i syfte att optimera prestandan. I och med att människor enligt Fayyad 

et al. (2002) söker sig till mönster inom data har ett konsekvent gränssnitt använts i 

konceptet. Att för varje bild ha samma färger, samma cirklar som på alla ställen visar samma 

data men ur ett annat perspektiv. Att menyn är densamma var man än befinner sig. De för 

användbarhet viktiga ord är enligt Brooke (1996) effektivitet, effekt och tillfredsställande. 

Genom att konceptet tillåter en snabb navigering och att snabbt kunna läsa av data upplevs 

konceptet effektivt. Den effekt som finns är också stor, då det genom algoritmer finns 

relationsindex och attityder med mer som återspeglar stora delar av den data som finns. 

Slutligen är tillfredsställning något som utifrån testerna har uppnåtts. Man lyckas utföra 

uppgifterna, kan navigera runt utan irritation och funktioner upplevs behövliga. Adderar man 

Nielsens (2012) ytterligare termer lärbarhet, minnesmöjlighet och fel, uppnår konceptet 

fortfarande ett bra resultat. De fel som gjordes i steg 6 var varken allvarliga eller många. Det 

krävs heller inte mycket minne för att navigera i systemet. Rubriker i menyn upplevdes väl 

förståeliga, och när man väl hittat menyn var även den väl användbar. 
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5.1 Förbättringsförslag 
I samband med det sista tänka-högt testet så framgick det att funktionen generellt fungerar 

bra, upplevs som trovärdig och professionell, samt innehåller ett integrerat flöde. De saker 

man skulle försöka lösa är att hamburgermenyn skulle placeras inom området för 

dashboarden istället för i övrigt område för Britebacks applikation. Detta för att den ska 

upplevas ingå i dashboarden, inte att man kommer till Britebacks övriga funktioner. Ett annat 

alternativ är att vid första gången man använder dashboarden ge ut en interaktiv genomgång 

med pilar och enkla instruktioner var man kan klicka, vad man kan göra och vad som händer 

då. På så vis lär sig användaren fort hur dashboarden fungerar och kan därefter snabbt ta 

dashboarden i bruk. Ett annat bekymmer som uppstod vad om man skulle hitta ett värde i 

översikten (communication overview) eller om man skulle gå in i jämförelsen (compare 

departments). Egentligen är inte det ett stort problem, i och med att samma värden kan tas 

fram på bägge ställen. Tanken är dock att man inte ska behöva göra en jämförelse om det 

berör en kund mot en avdelning. Detta skulle också vara något användaren lär sig fort och 

sedan inte gör fel igen. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
De resultat som tagits fram upplevs önskvärda, då deltagarna klarade av uppgifterna bra för 

att vara förstagångsanvändare och SUS-poängen blev hög i jämförelse med vad ett 

genomsnitt kan hamna på. Det är svårt att inte få några klagomål på en ny applikation då 

vissa har svårt att sätta sig in i situationen, andra inte intresserade av att använda just 

dashboards. Men uppgiften har i grunden varit att det inte ska vara svårt eller frustrerande att 

klara av uppgiften man vill utföra. Efter att ha använt systemet flertal gånger när man har ett 

genuint intresse av kommunikationsflödet kan det anses att dashboarden är ett mycket bra 

och smidigt redskap. I och med att detta var en fallstudie och användarna kommer med olika 

synpunkter är det svårt att replikera studien helt och hållet. Men tillvägagångssättet för att nå 

detta resultat anses vara pålitligt. 

 

5.3 Metoddiskussion 
De metoder som användes upplevs lämpliga för studiens syfte. I och med att människor har 

olika mentala modeller är det nödvändigt att utföra tester för en prototyp på flera personer. På 

så sätt säkerställer man att flera olika sorters mentala modeller ser prototypen som begriplig. 

Hade det varit möjligt att rekrytera fler deltagare till SUS-enkäten och intressenter inte varit 

svåra att få tag på hade resultatet givetvis kunnat bli något bättre. Litteraturstudien var en bra 
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grund för att hålla kvar i de principer som finns med mer. Däremot var vissa av referenserna 

av äldre karaktär, vilket man kan vara något kritisk till. En risk som fanns vid testerna var att 

deltagarna försöker vara snälla mot testledaren, därför uppmanades deltagarna att våga 

konstruktivt kritisera prototypen. Klarar deltagarna inte av att lösa uppgifter utan svårigheter 

är det dessutom någonting som upptäcks. Metoden är högt relevant då kvalitativa djupa 

intervjuer är de som leder till vad individer verkligen tycker och tänker. Det räcker inte att 

svara ja och nej på en enkät i ett så pass tidigt stadie av en idé, med koncept som behöver 

diskuteras och i många fall revideras eller kastas.  

 

Konceptet som tagits fram är en mobilanpassad dashboard där tanken är att man är begränsad 

i att man inte kommer åt exakt allt. Detta eftersom att det på djupare nivå kan behövas 

tabeller och mycket information som inte ryms på en skärm. Denna dashboard planeras av 

företaget att utvecklas på en skrivbordsapplikation med och där behöver man forska vidare 

hur detaljsidorna ska se ut. Att ha begränsad åtkomst på mobil är vanligt och tanken är att om 

man vill göra en djup analys av flödet kollar man i skrivbordsapplikationen, om man vill ha 

en snabb koll går man till mobila applikationen. Därför är det förståeligt att man kan 

ifrågasätta antalet kunder som kommer med i dashboarden. I det stora hela och utifrån studien 

tycks det vara en lagom mängd för att kunna ta in all information i en mobil smartphone. 

 

5.4 Vidare forskning 
För att gå vidare i att optimera hur en dashboard bör fungera behöver ytterligare tester ske, 

helst även av kvantitativ karaktär. Detta för att säkerställa att funktionen är förståelig och 

snabbt inlärd. Det som skulle vara intressant också är att undersöka om andra variabler än de 

som berör kommunikation skulle bli relevanta för dashboarden, exempelvis ekonomisk 

översikt eller förutse och planera framtida kundkontakter. 

 

5.5 Slutsats 
Slutprototypen som tagits fram har genom iterativ testning visats vara en stabil grund att 

implementera eller på detaljnivå fortsätta testa på. Det som skett är att en användarcentrerad 

dashboard formats utifrån iterativa tester och konceptutveckling. Genom att utföra tänka-högt 

tester för att revidera koncept kan man ta fram en relativt bra prototyp som, eftersom den 

testas och byggs på principer för gränssnitt och användbarhet, kan anses vara 

användarcentrerad.  
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Appendix 

System Usability Scale, SUS (Brooke, 1996). Digital Equipment Corporation, 1986. 

Tillgänglig på: https://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf. [Hämtad 2017-02-12]. 
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