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Abstract

Analys och optimering av user onboarding

Julia Ekman
Helena Frestadius
Mariam J. Ndwatta
Mette Nordqvist

A thought-out website can guide a visitor to easily understand how the
website’s service can benefit them. The process of guiding the visitor
is called user onboarding. A well-designed user onboarding process en-
hances the user’s experience and increases a visitor’s understanding of
the service and what the service can do to benefit the visitor. At the
same time, trust is built between a visitor and the service. The aim of
the project was to examine which parts of a user onboarding process
that could be changed in order to build trust and give visitors a deeper
understanding of the service. This project examined the user onboard-
ing process of a start-up called Woilà through user testning. The results
from the user tests served as the basis for redesigning an improved user
onboarding process. Prototyping was used in order to visualize the de-
sign changes, which could be used to enhance Woilà’s user onboarding.
The prototypes evolved from a non-functional to a functional digital
mock-up prototype. The design changes of Woilà’s user onboarding
process were presented in a React web application. The web application
was evaluated by user testing and the results showed that well-presented
information and a visually appealing design builds trust and makes a
visitor understand the value of a service.
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Sammanfattning

En hemsida med genomtänkt design kan hjälpa en besökare att på ett effektivt sätt
förstå värdet av tjänsten som presenteras. Det är en process som kallas user onboarding.
En välgjord user onboarding-process förbättrar kundupplevelsen och ökar en besökares
förståelse för tjänsten och vad den kan ha för nytta för besökaren. Samtidigt förstärks
besökarens förtroende för företaget samt dess tjänst. Syftet med projektet var att un-
dersöka vilka delar av en user onboarding-process som kan förändras för att bygga
förtroende mellan besökaren och företaget samt ge besökarna en djupare förståelse för
tjänsten. Det här projektet undersökte user onboardingen hos ett startup-företag som he-
ter Woilà med hjälp av användartester. Resultatet från utvärderingen låg till grund för de
prototyper som utvecklats med fokus på att förbättra user onboarding-processen. Proto-
typning användes för att visualisera de förändringar som gjorts med målet att förbättra
Woilàs user onboarding-process. Prototyperna utvecklades från en icke-funktionell pro-
totyp till en funktionell prototyp i form av en webbapplikation skriven i React. Webbap-
plikationen utvärderades med hjälp av användartester. Resultatet visade att tydlig och
välplacerad information och ett visuellt tilltalande gränssnitt gör det möjligt att bygga
tillit och får besökaren att förstå värdet i tjänsten.
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2.2 Användbarhet definierat utifrån Nielsens heuristiker . . . . . . . . . . . 4
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1 Introduktion

1 Introduktion

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för en mängd stimuli från omvärlden, men vi kan
medvetet bara uppmärksamma en liten del av all information [20]. Med uppkopplade
enheter kan vi ta del av information och den kan nå oss när som helst och var som helst,
om vi tillåter det. Med det ständiga informationsflödet har det blivit svårare att fånga en
individs fullständiga fokus. Det gäller både i den fysiska värld vi lever i, men också i den
virtuella värld vi möter i våra enheter [11]. Företag konkurrerar om potentiella kunders
uppmärksamhet och Nielsens studie (2011) visar att en genomsnittlig besökare lämnar
en hemsida inom loppet av 10-20 sekunder om inte värdet av tjänsten kommunicerats
tydligt [28]. Det är därför viktigt att snabbt fånga en besökares uppmärksamhet. Det
sätter press på företagen att utveckla ett gränssnitt som attraherar besökare att fortsätta
interagera med produkten. Genom att ha en genomtänkt user onboarding-process kan
ett företag behålla en besökares uppmärksamhet. Det kan bidra till att företaget får tid att
öka en besökares förståelse för tjänsten och vad tjänsten kan ha för nytta för besökaren.

I en user onboarding-process introduceras nya besökare till en digital produkt eller
tjänst [34]. Processen ser till att öka besökares förståelse kring nyckelfunktioner och
hjälpa dem se ett värde. User onboardingen måste på ett enkelt och effektivt sätt pre-
sentera vad tjänsten gör och varför den är viktig för besökaren. Det kan leda till att fler
besökare skapar en positiv attityd gentemot tjänsten samt företaget. Med en välgjord
och effektiv user onboarding kan ett företag bygga upp tillit till besökaren och öka sin
trovärdighet. Det ligger därmed i de flesta företags intresse att förbättra och uppdatera
sin user onboarding.

Detta arbete har som syfte att undersöka vilka delar av en befintlig user onboarding-
process som behöver förändras för att ge besökare en djupare förståelse av värdet hos
en tjänst. För att utvärdera besökarnas förståelse av tjänsten har en user onboarding-
process hos ett befintligt företag vid namn Woilà undersökts. Woilà är ett startup-företag
som hjälper sina kunder få de bästa villkoren och priserna efter internetköp [32]. I det-
ta arbete diskuteras vilka delar som ingår i en user onboarding-process, hur svaghe-
ter och styrkor identifieras samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra en user
onboarding-process.

Användartester användes för att analysera besökares interaktioner med Woilàs hem-
sida och dess befintliga user onboarding-process. Utifrån resultatet av användartesterna
samt teorier från tidigare studier om user onboarding och användbarhet skapades en
prototyp i form av en webbapplikation. Prototypen visualiserade en förbättrad version
av user onboarding-processen. Den slutgiltiga produkten togs fram genom att skapa
prototyper i flera iterationer. Inledningsvis skapades en digital prototyp av det tänkta
användargränssnittet utan funktionalitet som utvecklades sedan till en webbapplikation
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2 Bakgrund

skriven i React. Målet för prototyperna var att öka besökarnas förtroende och förståelse
för tjänsten genom att förändra hur information presenteras.

Arbetet avslutades med att genomföra ytterligare användartester för att utvärdera re-
sultatet av den slutgiltiga user onboarding-processen som skapats. Resultatet jämfördes
med de användartester som tidigare genomförts på Woilàs hemsida. Jämförelsen visa-
de att det är möjligt att påverka en besökares upplevelser genom att förändra designen
och strukturen av webbapplikationen baserat på olika designprinciper. I vissa avseenden
har arbetet lett till en förbättrad user onboarding-process då testpersonerna i den and-
ra omgången av användartester uttryckte att de upplevde en trygghet och förståelse för
tjänsten, samtidigt kvarstod en del brister. Slutligen har resultatet från detta arbete visat
att user onboarding är en process där det ständigt finns utrymme för vidareutveckling.

2 Bakgrund

I det här avsnittet presenteras teori som användes för att underbygga och förstärka de
argument och val som har gjorts. De teorier som presenteras är relaterade till user on-
boarding såsom en beskrivning av vad user onboarding är och varför det är viktigt.
Vidare beskrivs andra för arbetet relevanta begrepp som användarvänlighet och interak-
tionsdesign samt hur de är nära kopplade till user onboarding.

2.1 User onboarding - konsten att förmedla värdet av en tjänst

Konceptet onboarding kommer från den organisatoriska världen. Där är onboarding en
process som integrerar nyanställda i företaget och dess kultur [10]. Med en genomtänkt
onboarding-process är målet att den nyanställde ska känna sig välkomnad på arbetsplats-
en och på så sätt prestera bättre i arbetet [21]. Från onboarding inom den organisatoriska
världen har user onboarding vuxit fram inom design av digitala produkter och tjänster.

För att besökare ska vilja återkomma behöver ett företag välkomna till, utbilda om och
förse besökaren med en tjänst de anser värd att betala för. Att välkomna med ett med-
delande, be en besökare skapa en egen profil, introducera dem till tjänsten med en guide
eller erbjuda en gratis provperiod är olika metoder som kan tillämpas vid user onboard-
ing [33]. Lyckas företaget skapa en user onboarding-process som är väl anpassad till
den specifika tjänsten kan de öka antalet aktiva och nöjda kunder.

För att ett företag ska kunna bygga en stabil relation till sina kunder måste värdet av
produkten eller tjänsten förmedlas på ett effektivt sätt. Med hjälp av en genomtänkt
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2 Bakgrund

user onboarding-process introduceras kunden till tjänsten och skapar ett band av tillit
mellan kunden och företaget [37, Kap: Onboarding and Registration]. Om företaget inte
presenterar sig och vad de erbjuder på ett intresseväckande sätt kan företaget istället
förlora potentiella kunder. För att förbättra en user onboarding-process är det viktigt att
identifiera var i processen besökarna beslutar sig att inte ta del av tjänsten och vad det
kan bero på [37]. Till exempel kan en besökare uppleva osäkerhet om de behöver lämna
ifrån sig personuppgifter till företag de inte litar på [8]. Att utveckla denna process
är inte ett engångsjobb, utan bör uppdateras kontinuerligt i samband med att tjänsten
utvecklas och kunderna förändras [17, s. 21].

I boken Intercom on Onboarding beskrivs user onboarding bestå av tre lika viktiga delar;
interaktionsdesignmönster, kontextuellt innehåll och kontextuell kommunikation [17,
s. 22-23]. Med interaktionsdesignmönster menas produktens utseende, känsla, present-
ation och interaktionsmöjligheterna. Kontextuellt innehåll belyser vikten av att place-
ring och hur innehåll presenteras är minst lika viktigt som själva innehållet. Rätt innehåll
ska förmedlas på rätt plats för att visa användaren nyttan tjänsten bidrar till. I kontextuell
kommunikation ingår kontextuella meddelanden som på en webbapplikation kan vara
effektiva för att uppmuntra en användare att fortsätta vidare i processen att bli kund.
Presenteras för mycket information samtidigt riskerar det att överväldiga användaren.

2.1.1 User onboardingens intervall och fokusområden enligt Lean Mobile
App Development

I boken Lean Mobile App Development [37, Kap: Onboarding and Registration] beskriv-
er författarna att slutmålet med user onboarding är att övertyga potentiella användare att
bli kunder. Slutmålet kan delas upp i fyra mindre delmål som utvecklare för digitala
tjänster kan fokusera på med syfte att öka antalet kunder.

Första delmålet är att göra den potentiella användaren medveten om att tjänsten finns
och övertyga denne att besöka hemsidan. Andra delmålet är att övertyga den nya be-
sökaren att registrera sig eller bli kund. För att uppnå delmålet bör besökaren få till-
räckligt med information om vad tjänsten kan erbjuda och varför besökaren borde bli
kund. Tredje delmålet fokuserar på att de nya kunderna ska bli regelbundna kunder.
Fjärde delmålet är att göra den regelbundna användaren till en förespråkare av tjänsten,
då ett kvitto på att en kund är nöjd är när de rekommenderar den till andra.

I förhållande till Woilàs tjänst och omfattningen av det här arbetet är endast det andra
delmålets intervall av processen från Lean Mobile App Development applicerbart. Det
andra delmålets intervall överensstämmer med projektets och har liknande mål. Enligt
boken är det primära målet att övertyga besökarna att bli kund, medan projektets mål är
att ingjuta en trygghet och förståelse för tjänsten. Det kan i förlängningen bidra till att
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fler besökare registrerar sig. Anledningen till att metoden som beskrivs i boken inte följs
fullt ut beror på att den främst riktar sig mot utveckling av mobila applikationer. Det gör
att några av de principer som författarna ger inte är applicerbara i det här projektet.
Främst då mobilapplikationer navigeras med touch-gester, till skillnad från webbappli-
kationer som kan styras både med mus och touch-gester. Därför kommer vissa principer
från Nilsens heuristiker [27] användas istället för att förbättra användarupplevelsen av
user onboardingen.

2.2 Användbarhet definierat utifrån Nielsens heuristiker

Det finns olika definitioner av vad som är användbart. Enligt standarden ISO 9241-210
(2010) definieras användarupplevelse som “en persons uppfattningar och reaktioner som
resulterar från användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system
eller en tjänst” [24]. Användbarhet är nära kopplat till user onboarding. För att uppnå en
lyckad och effektiv user onboarding där användaren leds mot sitt mål, krävs en design
av produkten eller tjänsten som möjliggör detta.

I det här arbetet har Nielsens Heuristiker [26] använts för att undersöka vilka delar
av en user onboarding-process som behöver förbättras, då heuristikerna kan utvärdera
användbarheten hos en digital produkt. En heuristik kan beskrivas som en tumregel
baserad på en kombination av obeprövade teorier och empiriska observationer [25]. Ni-
elsens heuristiker skapades utifrån en undersökning utförd av Rolf Molich och Jakob
Nielsen år 1990. Resultatet sammanställdes till en lista av tio designprinciper, som idag
är mycket välkända och ofta används inom människa-datainteraktion [15, s.10-11]. Ni-
elsens heuristiska principer redogörs i listan nedan. Listan är översatt från engelska och
förklaras ytterligare av Mattias Arvola i hans bok om interaktionsdesign och UX [9, s.
139], men är ursprungligen skapad av Jacob Nielsen [26].

• Simpel och naturlig dialog: Relevant information ska vara synlig, och komma i
naturlig och logisk ordning. Irrelevant eller sällan använd information bör und-
vikas.

• Tala användarens språk: Använd ord som är bekanta för användaren.

• Minimera användarens minnesbelastning: Gör valbara objekt och funktioner syn-
liga för att hjälpa användaren komma ihåg saker mellan delar av systemet. Instruk-
tioner ska vara synliga eller lätta att hitta.

• Enhetlighet: Användaren bör inte behöva fundera på huruvida olika ord, situation-
er eller handlingar i systemet betyder samma sak.

4



2 Bakgrund

• Förse användaren med återkoppling: Systemet ska informera användaren om vad
som sker.

• Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen: Det
är lätt att välja fel av misstag, gör det därför möjligt för användaren att ångra och
reparera. En tydligt markerad nödutgång behövs för att hitta tillbaka.

• Effektiv användning: Ge stöd till både erfarna och oerfarna användare. Kortkom-
mandon snabbar upp för experten.

• Tydliga felmeddelanden: Använd ett enkelt språk, visa vad som är fel och föreslå
en lösning.

• Förhindra fel: Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att
problemet inte uppstår.

• Hjälp och dokumentation: Hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i. Den
ska vara fokuserad på användarens uppgift och inte vara för omfattande. Lista
konkreta arbetssteg.

Nielsens designprinciper ligger till grund för de förändringar som gjordes i utveckling-
en av prototyperna och slutprodukten för det här arbetet. Principerna underlättar och
förbättrar designen av user onboarding-processen, då de är nära kopplade till grafisk de-
sign. Till exempel spelar principen simpel och naturlig dialog en betydande roll i user
onboarding-processen, då det är viktigt att undvika förvirring hos användaren genom att
presentera relevant information på rätt ställe. Att synliggöra relevanta handlingsalterna-
tiv är också viktigt för att kunna leda kunden mot sitt mål.

2.3 Woilà AB

Det här arbetet gjordes i samarbete med företaget Woilà [39]. Woilà är ett startup-
företag som utvecklat en tjänst som strävar efter att kunden alltid ska få de bästa villko-
ren och priserna efter sitt internetköp genom att följa upp olika garantier hos nätbutiker
och resebolag. Woilàs algoritmer identifierar automatiskt köp som kunden gjort på inter-
net via inkorgen till kundens kopplade e-post och begär att få tillbaka mellanskillnaden
från återförsäljaren om produktens pris skulle sjunka. De hjälper även kunden att få rese-
ersättning vid försenade tågresor med SJ. När algoritmerna identifierat en prissänkning
eller tågförsening där kunden har rätt att få tillbaka pengar, tar de en avgift på 25 % av
mellanskillnaden eller reseersättningens värde.

User onboarding-processen som presenteras på Woilàs hemsida börjar på startsidan som
visas i figur 1. På startsidan kan en besökare hitta information om tjänsten genom att
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2 Bakgrund

Figur 1 Woilàs startsida

scrolla ner på sidan eller gå in på “Vanliga frågor” via menyn. Registreringsproces-
sen påbörjas när besökaren trycker på en knapp där det står “Skaffa Woilà” bredvid
menyn. Därefter kommer besökaren till en introduktion med sex informativa kort med
tillhörande text som introducerar besökaren till hur tjänsten fungerar. Ett exempel på ett
introduktionskort kan ses i figur 2 och alla informationskort kan ses i appendix C figur
14-19. Efter sista kortet uppmanas besökaren att registrera sig genom legitimering med
BankID (se figur 3).

När besökaren legitimerat sig med BankID ombeds besökaren att ansluta det Gmail-
eller Outlook-konto som används vid köp på internet eller tågresor med SJ (se figur 4).
Via ett API från respektive e-postklient godkänner besökaren att Woilàs algoritmer får
tillgång till e-postkontot, det vill säga både läsa och skicka e-postmeddelanden. När e-
postadressen är registrerad kommer besökaren till en översikt av det personliga kontot.
I figur 5 visas en översikt av en testanvändares inloggade konto. Översikten visar de se-
naste internetköp kunden gjort som tjänstens algoritmer identifierat genom e-postkontot.
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Figur 2 Introduktionskort i Woilàs introduktion

Figur 3 Vy där besökaren kan legitimera sig och logga in med BankID
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Figur 4 Anslutning av ett e-postkonto på Woilàs hemsida
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Figur 5 Översikt av en inloggad testanvändares konto
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3 Syfte, mål och motivation

2.4 Målgrupp

Detta arbete har utvärderat Woilàs user onboarding-process och utvecklat en prototyp
med förändringar som är specifika för dem. Det leder till att målgruppen för det här
arbetet är Woilàs målgrupp, vilket enligt dem främst inkluderar människor som handlar
på internet i åldrarna 18-44 [32].

3 Syfte, mål och motivation

Syftet med projektet var att undersöka vilka delar av ett företags befintliga user onboard-
ing-process som behövde förändras för att bygga upp ett förtroende för företaget samt
ge användare en djupare förståelse för tjänsten. Projektet utgick från Woilàs webbappli-
kation, där användartester utfördes på deras befintliga user onboarding för att identifiera
om det fanns delar som upplevdes otydliga eller osäkra när en besökare registrerade sig
som kund.

Målet var att leverera en webbapplikation i form av en prototyp som gestaltar en för-
bättrad version av den befintliga user onboarding-process. Prototypen visualiserar de
förbättringsförslag som tagits fram utifrån resultaten från de första användartesterna
av Woilàs befintliga user onboarding. Projektet ska hjälpa Woilà att få insikter kring
en besökares beteende i processen mot en eventuell registrering. För ett företag är det
intressant att se var en potentiell kund väljer att avbryta processen. Motivationen till
förändringarna var att user onboardingen ska kännas trygg, säker och begriplig för
en ny besökare. Trygghet och säkerhet kan vara svåra att utvärdera, genom att utföra
användartester har användarnas upplevelser utvärderats med avsikt att ta reda på deras
tankar och känslor.

3.1 Hållbarhetsaspekter

Ur ett större perspektiv strävar projektet mot att uppfylla några av FN:s hållbarhets-
mål. Dessa mål är en del av FN:s utvecklingsprogram, vars syfte är att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimat-
krisen till år 2030 [36]. Arbetet som utförts kring user onboarding-processen hos Woilà
kan problematiseras och diskuteras utifrån flera perspektiv i förhållande till FN:s håll-
barhetsmål.

User onboarding har en väsentlig roll hos de flesta företag då det i slutändan gen-
ererar kunder och intäkter. Arbetet kan hjälpa företag som aktivt strävar efter att nå
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FN:s hållbarhetsmål förbättra sin user onboarding och därmed hjälpa dessa företag till
framgång. På samma sätt kan arbetet också gynna företag som medvetet eller omedve-
tet har en negativ inverkan i förhållande till hållbarhetsmålen. Det här arbetet kan därför
både verka för att nå FN:s hållbarhetsmål men även stjälpa.

Utifrån den externa intressentens perspektiv kan även kopplingen till hållbarhetsmålen
problematiseras. Woilàs tjänst skulle ur ett perspektiv kunna öka konsumtionen då kund-
er känner sig tryggare att handla på nätet och således kanske handlar mer. Ur ett annat
perspektiv skulle tjänsten kunna stärka privatpersoners ekonomi då de får tillbaka peng-
ar de har rätt till utan att själva behöva göra någonting. Ytterligare ett perspektiv som
stärker kopplingen till hållbarhetsmålen är att returer av varor kan minskas med hjälp av
Woilà och på så sätt spara miljön när transporter minskar. Det kan göras genom färre re-
turer via post eller minskade resor till en butik för att lämna tillbaka varor, för att sedan
köpa samma varor igen till ett lägre pris.

3.2 Etiska aspekter

Liknande hållbarhetsaspekterna kan även de etiska aspekterna av en generell user on-
boarding-process diskuteras och problematiseras. Det här arbetet lyfter fram och förbätt-
rar viktiga delar i en user onboarding-process för att ett företag ska kunna förmedla sitt
budskap, skapa tillit och få besökare att inse värdet i en produkt eller tjänst. Beroende
på vilken etisk policy ett företag har kan det här arbetet bidra till att hjälpa företag som
värnar om att agera etiskt men även hjälpa företag som inte hanterar de etiska aspekterna
på ett önskvärt sätt.

I nuläget behöver en kund hos Woilà koppla en e-postadress och godkänna att Woilàs
algoritmer får läsa och skicka e-post från den givna adressen. Behörigheterna krävs då
algoritmerna letar efter digitala kvitton och orderbekräftelser i inkorgen för att identi-
fiera köp och tågresor. När algoritmerna hittat ett köp eller en tågresa där kunden har
rätt till återbetalning meddelas företaget automatiskt från den angivna e-posten. Det
görs i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) [40]. För en del användare kan
det kännas olustigt att ge ett företag tillgång till att både läsa och skicka e-post från sin
privata e-postadress. Om ett företag misslyckas i hanteringen av e-postkonton skulle det
potentiellt kunna få konsekvenser. För att ge en potentiell kund ett alternativ där de inte
behöver ge tillgång till ett privat e-postkonto kan den potentiella kunden istället skapa
en “Woilà-mail” som endast används för internetköp i den prototyp som framtagits i det
här arbetet.

I de användartester som genomförts spelades skärm och ljud in i syfte att analysera
testet även i efterhand. För att ge tillåtelse att den insamlade datan sparas, däribland

11
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den video som spelats in, fick alla testdeltagare skriva under ett samtyckesavtal. Den
insamlade datan lagrades anonymt där det inte gick att koppla ihop ett specifikt test med
en specifik person. Under arbetets gång lagrades den insamlade datan på Google Drive
som endast var tillgänglig för de medlemmar som genomförde arbetet. Efter examina-
tionen av arbetet arkiverades datan på ett inlåst USB-minne av examinatorn och datan
på Google Drive raderades.

3.3 Avgränsningar

I följande avsnitt presenteras de avgränsningar som gjorts för att begränsa arbetets om-
fattning. Avgränsningarna har i de flesta fall gjorts på grund av arbetets begränsade
tidsram.

Den externa intressenten har både en webbapplikation och en relativt ny mobilapplika-
tion tillgänglig på App Store och Google Play. Ur ett förbättringsperspektiv var webbap-
plikationen mer intressant att arbeta med då den har ett större behov av en uppdatering
då mobilapplikationen uppdaterades senast. Arbetet avgränsades därför till att enbart
fokusera på webbapplikationen.

För att utveckla en väl genomtänkt prototyp är bearbetning en viktig faktor. Det finns
ingen definition på hur många iterationer som bör genomföras i arbetet mot en lanse-
ringsbar webbapplikation. Däremot beskrivs det som fördelaktigt att utföra många ite-
rationer av användartester och prototypning [9, s. 10-11]. För att ta fram välarbetade
förbättringsförslag behövs fler iterationer av användartester genomföras, än det som
tillåtits under arbetets tidsram.

Vid utförandet av användartester är det viktigt att testdeltagarna representerar den till-
tänkta målgruppen för att slutsatserna ska vara gynnsamma och representativa [35].
Gruppen av testdeltagare i användartesterna skulle optimalt bestått av personer som inte
känner varken testledaren eller sekreteraren för att undvika påverkan av resultatet [9,
s. 134]. Det fanns dock inte utrymme tidsmässigt att hitta utomstående testdeltagare
som tillhörde målgruppen och samtidigt bidrog till en varierad testgrupp. Därav valdes
deltagare som hade en anknytning till testledaren eller sekreteraren som också uppfyllde
kraven för att tillhöra målgruppen.

Var en user onboarding-process börjar respektive slutar finns det delade meningar om. I
det här arbetet avgränsades user onboarding-processens start till när en besökare tagit sig
till startsidan på Woilàs hemsida. En besökare kan ha nått startsidan genom antingen en
annons, en sökmotor eller genom att skriva in adressen direkt i en webbläsare. Vidare
avslutas processen när besökaren registrerat sig, då tjänsten som utvärderas arbetar i
bakgrunden utan att kunden aktivt behöver återvända.
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I den befintliga user onboarding-process som det här arbetet utgått ifrån finns funge-
rande API:er kopplade till BankID samt Gmail och Outlook där besökaren registrerar
sig som kund. I den slutgiltiga versionen av projektets webbapplikation är API:erna
till BankID, Gmail och Outlook inte integrerade utan simuleras endast i registrering-
en. Då webbapplikationen är en prototyp med fokus på front end och user onboarding
skulle integration med API:erna inneburit för mycket arbete med extern kommunika-
tion, datalagring och åtkomst, vilket skulle ta arbetstid från förbättringsarbetet av user
onboarding-processen.

4 Relaterat arbete

4.1 User Onboarding: An Investigation in how to Increase
the Activation of New Customers Using Design

I Filip Carléns examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola utforskas och utvärd-
eras user onboarding-processen hos företaget Bokio [13]. Arbetet undersöker olika me-
toder för att utveckla user onboardingen och understryker att processen är en viktig
faktor när företag vill utöka kundbasen. Bokio är en digital tjänst som erbjuder auto-
matiserad bokföring, fakturering samt hantering av lön och utlägg. Tjänsten är gratis
och webbaserad och riktar sin tjänst mot små och mellanstora företag.

Carléns arbete fokuserar på att analysera hur potentiella användare går från att intro-
duceras till Bokios webbapplikation till att bli aktiva användare, det vill säga använd-
are som regelbundet använder sig av Bokios tjänst. Vidare framhäver Carlén vikten av
att ständigt bemöta kunders förväntningar och de önskningar som ställs på produkter
och tjänster. Genom att analysera Bokios user onboarding-process diskuterar Carlén
kring vad som får personer att återkomma och fortsätta använda applikationen. Analysen
som följer visar i utvärderingen att en förbättrad user onboarding-process kan skapas
med hjälp av A/B-testning. A/B-testning är en metod som parallellt testar två olika
gränssnitt eller funktioner mot varsin användargrupp för att utvärdera vilken version,
om någon, som ger det önskade resultatet. Carlén använder sig av A/B-testning för att
utförligt utvärdera teoretiska begrepp, praktiker och metoders framgång inom Bokios
user onboarding, för att senare implementera dem i applikationen. Arbetet fokuserar på
hur A/B-testning kan användas samt betydelsen av metoden för utvärdering av olika
user onboarding-teknikers framgång.

Till skillnad från Carléns arbete utnyttjade det här projektet användbarhetstester istället
för A/B-testning för att både utveckla en user onboarding-process och utvärdera de pro-
totyper som konstruerats. A/B-testning ansågs inte lämplig som metod för ett arbete in-
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om vår tidsram och omfattning. För att A/B-testning ska ge gynnsamma resultat skulle
det behövas byggas två olika prototyper som parallellt testas över en längre tidsperi-
od [22].

4.2 Intercom on Onboarding

I boken Intercom on Onboarding [17] diskuteras vikten av en effektiv user onboard-
ing. User onboarding-processen sägs inte vara över när en besökare registrerat sig utan
fortsätter vidare under användning av tjänsten. I boken nämns även att user onboard-
ing inte är ett engångsprojekt utan ett kontinuerligt arbete som sammanfaller med att
tjänsten utvecklas. Intercom presenterar ett ramverk de kallar C.A.R.E. [17, s.23]. Syftet
med C.A.R.E. är att förenkla och effektivisera user onboarding-processer och används
som en standard, vilken kan appliceras på flera olika tjänster med avsikten att öka kund-
basen.

C.A.R.E står för:

• C: Convert trialist to paying customers

• A: Activate newly paying customers

• R: Retain paying customers

• E: Expand their usage

I ramverket ingår ovanstående punkter som grundläggande behov i processen att öka
kundbasen. Deras ramverk bidrar till att skapa en långsiktig och effektiv strategi för att
kontinuerligt arbeta med user onboarding.

Intercoms user onboarding-process är betydligt mer omfattande i jämförelse med den
user onboarding som presenteras i det här arbetet. I C.A.R.E. startar user onboarding-
processen med att konvertera användare av en gratis version till betalande kunder. Slut-
målet är att kunderna ska vilja utvidga sitt användande av tjänsten genom att lägga till
fler funktioner och tillägg [17]. Då Woilà varken erbjuder en gratisversion eller extra
funktioner i tjänsten som kunden kan betala mer för är Intercoms ramverk inte optimalt
att använda i det här arbetet.

Jämfört med Intercoms onboarding fokuserar det här arbetet på ett smalare intervall av
user onboarding-processen. Samtidigt skiljer sig syftet mellan C.A.R.E.-ramverket och
detta arbete. Intercom on onboarding har fokus på att öka kundbasen hos det företag
Intercom hjälper, medan det här arbetet riktar in sig på att öka förståelsen och skapa
tilltro för tjänster.
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5 Användartestning som metod

Användartestning är en effektiv metod för att ta reda på vilka problem en användare kan
stöta på i användandet av en produkt eller tjänst [35, s. 5]. Metoden passar att använda
i både ett tidigt skede av utvecklingen men också på en färdig produkt. Med hjälp av
användartestning kan målgruppens behov undersökas på djupet samt varför de tycker
som de gör och vilka känslor, tankar och inre drivkrafter som ligger bakom deras val [35,
s. 5].

Testpersonerna som deltar i användartestet ska vara så representativa som möjligt för
den tilltänka målgruppen [27, s. 175]. Att genomföra 5-8 användartester per målgrupp
anses vara ett optimalt antal användartester som bör genomföras [35, s. 17]. Även 2-
3 tester ger värdefulla insikter men efter 5-8 tester har cirka 80 % av användbarhets-
problemen upptäckts. Fler tester skulle ge mer information, dock är det bättre att istället
testa vid fler tillfällen i utvecklingsprocessen inledningsvis [35, s. 17].

En vanlig metod att använda vid användartester är användbarhetstester [27, s. 170]. Ett
användbarhetstest kan delas in i tre olika delar; introduktion, genomförandet av testupp-
gifter samt en avslutande intervju [31]. Testet börjar med en introduktion där testledaren
instruerar testpersonen om hur testet kommer gå till och ett eventuellt samtyckesavtal
skrivs under för att ge samtycke till insamlande av data. Här är det viktigt att skapa en
avslappnad stämning. Det är inte testpersonen som blir testad utan prototypen [31]. I ge-
nomförandet av testet ger testledaren deltagaren tydliga och detaljerade uppgifter som
denne ska utföra. Testpersonen uppmanas att berätta högt om tankar och förväntningar
som uppstår. Det är viktigt att testledaren inte ställer ledande frågor eller påståenden
under genomförandet av testet [31]. Under testets gång antecknar sekreteraren observa-
tioner från testet och kan inflika med ett fåtal frågor. Testet avslutas med kompletterande
intervju för att samla in mer information om testpersonens upplevelse och åsikter om
uppgifterna [35, s. 26].

I det här arbetet användes användbarhetstester som metod för både utvärdering av Woilàs
user onboarding samt utvärdering av den webbapplikation som utvecklats. Den här me-
toden användes då användbarhetstester lämpar sig att användas både för att utvärdera en
befintlig lösning men även för att ta fram nya förslag [35, s. 7]. Metoden användes både
för att få insikter i en besökares interaktion med Woilàs user onboarding-process och
den slutgiltiga prototyp som arbetats fram. Användbarhetstester var även gynnsamt för
det här arbetet då testpersonernas tankar, känslor och åsikter lättare förmedlades när de
tänkte högt [27, s. 195]. Vidare gav de efterföljande intervjuerna möjlighet att ställa mer
detaljerade frågor. En nackdel med användbarhetstester är att det är tidskrävande [35,
s. 7]. Det positiva med användbarhetstester är att metoden ger möjlighet och uppmuntrar
testpersoner att dela med sig av deras känslor. Eftersom kraven på webbapplikationen
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var att besökarna ska uppleva trygghet och säkerhet var användbarhetstester en lämplig
metod för att mäta dessa faktorer.

6 Metoder för utveckling av webbapplikationen

För att presentera de förändringar som gjorts i user onboarding-processen togs prototy-
per fram i utvecklingen av webbapplikationen. I det här avsnittet presenteras de metoder
som ligger till grund för framtagningen av en lågdetaljerad prototyp samt webbapplika-
tionen som är den slutgiltiga produkten.

6.1 Prototyper

En prototyp kan beskrivas som ett tidigt utkast av en framtida produkt, både hela el-
ler delar av produkten. Den kan gestalta och testa den tänkta produktens roll, utseende,
känsla eller implementation [9, s. 13]. Genom att tillverka prototyper tillåts intressenter
och utvecklare värdera och utveckla en designidé. Det är näst intill omöjligt att speci-
ficera krav på en framtida produkt innan den existerar i någon form. För utveckling av
funktionalitet och design av en produkt är det viktigt att göra prototyper med både låg
och hög detaljeringsgrad [9, s. 12]. Det går snabbt att tillverka prototyper med låg detal-
jeringsgrad och dessa prototyper har till syfte att minimera risken att missa målet med
utvecklingsprojektet. Pappersprototyper eller enklare digitala prototyper utan funktio-
nalitet är exempel på prototyper i kategorin låg detaljeringsgrad. Efter att en eller flera
prototyper med låg detaljeringsgrad framställts skapas interaktiva datorbaserade proto-
typer med hög detaljeringsgrad. En prototyp kan vara heltäckande men kan också bara
rikta uppmärksamheten på vissa specifika delar av designen och funktionaliteten [9,
s. 12].

För att undvika att utvecklingsfasen i det här arbetet påbörjades utan tydliga mål, skapa-
des inledningsvis prototyper med låg detaljeringsgrad. Utformningen av den högdetalj-
erade prototypen förenklades därmed eftersom det fanns en tydlig bild av hur den skulle
se ut samt vilken funktionalitet som skulle implementeras.

6.2 Framtagning av prototyper med låg detaljeringsgrad

Den lågdetaljerade prototypen skapades digitalt i verktyget Figma eftersom arbetet ut-
vecklades på distans. Det var därmed mer fördelaktigt att samarbeta med digitala verk-
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tyg snarare än att skapa en fysisk pappersprototyp. Figma är ett gratis, webbaserat verk-
tyg som kan användas för att utveckla det visuella i en prototyp [16]. I Figma kan proto-
typer enkelt skapas för olika enheter och element som knappar eller text kan flyttas runt
och placeras ut för att visualisera flödesscheman. Ett flertal personer kan arbeta samti-
digt i samma dokument då det uppdateras i realtid. Det gör Figma till ett enkelt verktyg
att använda i projekt där flera personer samarbetar och olika vyer skapas.

6.3 Framtagning av prototyp med hög detaljeringsgrad

Vid utvecklingen av den webbapplikation som är slutprodukten i det här arbetet användes
ett flertal verktyg. I det här avsnittet presenteras de verktyg som användes i utvecklingen
av den slutgiltiga produkten.

6.3.1 Node.js

Node.js är en öppen källkodsplattform där JavaScript körs på servernivå. Node.js använd-
er sig av en Chrome V8 JavaScript-motor som översätter JavaScript-kod till maskin-
kod och därmed kan servern köras [12]. Node.js är ett asynkront och händelsedrivet
körningsverktyg [30]. Det innebär att flera anslutningar hanteras samtidigt eftersom
applikationen fortsätter köra nästa instruktion när data hämtas från servern. Program-
met stannar därmed aldrig upp för att invänta data, istället tvingas delar av programmet
att köra parallellt, vilket ökar prestandan [30]. Det är en av anledningarna till att Node.js
ansågs vara en bra plattform att använda i utvecklingen av den slutgiltiga produkten.

Node.js användes för att få tillgång till verktyget Node Package Manager (npm). Npm
består av ett command-line interface (CLI) och en stor databas, kallat registret, som
innehåller JavaScript-program [29]. CLI ger användare tillgång till att distribuera och
använda JavaScript-moduler från registret [29]. Med hjälp av npm kan användare install-
era paket som kan köras lokalt [29]. I det här arbetet har ramverket React installerats
med npm, för att kunna göra webbapplikationen till en React-applikation och kunna
köra den lokalt på datorerna som arbetet utvecklas på.

Ett alternativ till Node.js som också är händelsedrivet är Vert.x [38]. Vert.x tillåter en
applikation att hantera samtidighet med hjälp av få trådar i kärnan av processorn och är
även ett polyglot språk. Det innebär att Vert.x kan hantera olika språk, till exempel Java-
Script, Java, Cotlin, Ruby och Scala. Node.js valdes framför Vert.x eftersom Node.js
uppdateras snabbare samt ger tillgång till npm vilket var nödvändigt för detta projekt.
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6.3.2 Front end-ramverk

React är ett offentligt JavaScript-bibliotek anpassat för skapandet av användargräns-
snitt. Biblioteket utvecklades av Facebook med avsikt att ge utvecklare möjlighet att
skapa kreativa och visuellt tilltalande webbapplikationer [6].

Document Object Model (DOM) är en datarepresentation av alla objekt och dess struk-
tur inom ett renderat dokument. DOM är ett programmeringsgränssnitt för bland annat
HTML-dokument som gör det möjligt för andra program att ändra strukturen på ett do-
kument [5]. React har en Virtual Document Object-Model (Virtual DOM) som förenklar
skapandet av datastrukturer för olika funktionaliteter och underlättar kommunikationen
med DOM. Med React effektiviseras även webbutvecklingen då webbläsaren uppdate-
rar hemsidan automatiskt vid ändringar [6].

Komponenter i React kan definieras som både funktioner och klasser. En komponent
innehåller grundläggande logik som kan återanvändas på flera platser i koden [6]. Ex-
empelvis kan en knappkomponent skapas och återanvändas flera gånger i applikatio-
nen med enbart en rad kod. Specifika anpassningar av komponenten kan göras där den
används, vilket gör det smidigt att återanvända komponenter. Då en komponent är iso-
lerad innebär det att ändringar inte påverkar andra komponenter. Det underlättar pro-
grammeringen och resulterar i mindre buggar [6].

Ett alternativ till React är front end-ramverket Angular 8 som tillverkats av Google och
är skrivet i JavaScript [18]. Angular 8 är ett heltäckande ramverk som ger tillgång till
en mängd kompatibla API:er och bibliotek [1] jämfört med React som är ett mindre
ramverk där avancerad funktionalitet måste implementeras från tredjepartsaktörer. De
två ramverken anses vara likvärdiga med avseende på hur väletablerade inom front end-
utveckling de är samt hur mycket dokumentation som finns att tillgå. De skiljer sig
dock åt när komplexiteten av systemen jämförs [14]. Att bygga grunden för en funge-
rande webbapplikation i Angular 8 kräver en lång uppstartssträcka då det krävs djupare
förståelse för hur de olika delarna av ramverket samspelar. React tillhandahåller en gui-
de [4] som gör det möjligt att sätta upp strukturen för en webbapplikation på en kortare
tid. Angular 8 ger dock en djupare förståelse för hur olika element i en webbapplikation
samspelar [14].

Komponenter är en central del i både React och Angular 8, men hur de använder sig av
komponenter skiljer sig åt. I Angular 8 skapas komponenter med HTML-taggar skrivna
i TypeScipt separat från beteendet av komponenten vilket är skrivet i JavaScript. I React
integreras istället beteendet och HTML-taggarna i samma komponent [14].

För arbeten i större skala lämpar sig Angular 8 då det är ett ramverk som innehåller alla
verktyg som krävs för att skapa en webbapplikation med heltäckande funktionalitet.
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För ett arbete i vår omfattning ansågs Angular 8 för komplext och tidskrävande. Istället
valdes React eftersom det med enkelhet kan integreras med de bibliotek som ansågs
nödvändiga samt att det var enklare att bygga upp strukturen för webbapplikationen
med hjälp av Reacts guide.

6.3.3 Bibliotek med färdigbyggda komponenter

Användning av bibliotek med färdigbyggda, responsiva React-komponenter kan under-
lätta utvecklingsarbetet eftersom vanliga komponenter inte behöver byggas från grun-
den. Det hjälper utvecklare spara tid och minskar uppstartssträckan då komponenterna
endast behöver importeras till filerna. Det gör det möjligt för utvecklare att lägga mer tid
på att anpassa designen och funktionaliteten av komponenter. I det här arbetet användes
två bibliotek för att kunna ta fram en högdetaljerad, funktionell och visuellt tilltalande
webbapplikation. De två biblioteken, som beskrivs nedan, ansågs förkorta startsträckan
av arbetet.

Bootstrap 4 är ett gratis, öppet källkodsramverk för utveckling med HTML, CSS och
JavaScript [2]. Ramverket utvecklades av en designer och en utvecklare på Twitter med
syfte att uppmuntra enhetlighet över interna verktyg. Idag är Bootstrap ett av de mest
populära front end-ramverken och öppna källkodsprojekt i världen [2].

React-Bootstrap är ett front end-ramverk som möjliggör användningen av Bootstrap 4
för applikationer skrivna i React på ett smidigt sätt [7]. Alla element och komponenter
som finns tillgängliga i React-Bootstrap är därmed kompatibla med projekt skrivna i
React. Med hjälp av Bootstrap 4 och React-Bootstrap är det enkelt att skapa en enhetlig
design och komponenter såsom knappar, menyer och formulär som kan anpassas för en
specifik webbapplikation.

Material Design är ytterligare ett Bootstrap-bibliotek som underlättar utvecklingen av
applikationer skapade i React. Biblioteket möjliggör en utökning av designval för oli-
ka komponenter och element samt bidrar till att skapa ett mer responsivt och visuellt
tilltalande användargränssnitt [23].

7 Krav och utvärderingsmetoder

Användarupplevelsen av en user onboarding-process är subjektiv och skiljer sig från
person till person. Genom att utföra användbarhetstester kan den externa intressentens
user onboarding-process utvärderas utifrån testpersonernas upplevelser. Med hjälp av en

19
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sammanställning av användartesternas resultat kan de delar av en process som upplevs
positiva eller negativa identifieras.

Med hjälp av användartestning kunde kraven på den slutgiltiga produkten utvärderas då
testpersonerna ges möjlighet att uttrycka deras känslor rörande trygghet och tillit inför
tjänsten. De delar av Woilàs user onboarding-process som inte upplevdes trygga eller
bidra till en positiv upplevelse utifrån resultaten skulle förändras och inte längre upp-
levas som otrygg eller förvirrande. Dessutom skulle optimalt inga eller få nya problem
dyka upp i samband med de nya förändringarna.

Specifikt fanns två krav på user onboarding-processen som presenteras i webbappli-
kationen som utvecklats. Det första kravet var att skapa förtroende och bygga upp
besökarens tillit för företaget med hjälp av user onboardingen. Det andra kravet var
att genom user onboardingen hjälpa en förstagångsbesökare att få en bättre förståelse
för tjänsten som presenteras. Det ska vara lätt för besökaren att hitta information om
vad tjänsten går ut på samt att värdet av tjänsten framgår tydligt.

8 Användbarhetstester på Woilàs hemsida

I första omgången av användbarhetstester testades den externa intressentens webbappli-
kation och dess user onboarding. Det genomfördes användbarhetstester på distans med
sex deltagare som skulle representera den tilltänka målgruppen. Två av testdeltagarna
var i åldrarna 40-55 och fyra var i åldrarna 18-30. Åldrarna varierade bland deltagarna i
den valda testgruppen för att ge en så realistisk bild som möjligt av tänkbara användare.

Testdeltagarna fick en introduktion till testet samt ge samtycke till att skärm och ljud
spelades in i syfte att kunna analysera varje test i efterhand. Samtyckesavtalet present-
erades och godkändes i en Google-enkät som finns att läsa i appendix A. Alla deltagare
fick samma uppgift att genomföra under testets gång; att ta sig in på Woilàs hemsida
www.woila.se och därefter visa hur de skulle gå till väga för att registrera sig på tjänsten.
Syftet med uppgiften var att ta reda på hur deltagarna tog sig igenom user onboarding-
en och hur många som kunde tänka sig att bli medlemmar på tjänsten. Deltagarna fick
när som helst avbryta testet om de inte ville fortsätta. Det poängterades att en avbruten
registreringsprocess också ger värdefulla insikter om vad som kan förbättras. När delta-
garen kände sig klar med testet efterföljdes det med en kortare intervju. Hela manuset
till intervjuerna finns att tillgå i appendix B.

När alla användbarhetstester var genomförda sammanfattades resultatet. De delar av
hemsidan som flera av deltagarna upplevde förvirrande eller svåra identifierades. Bero-
ende på problemets inverkan på user onboarding-processen valdes de mest kritiska de-
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larna ut och nya förbättringsförslag togs fram som grundats i Nielsens heuristiker. Från
resultatet av användbarhetstesterna kunde även delar som bidrog till en bättre förståelse
för tjänsten särskiljas. Dessa delar behölls oförändrade till kommande prototyper.

9 Resultat av användartester på Woilàs hemsida

Resultatet av de användbarhetstester som utfördes på den befintliga user onboarding-
processen sammanställdes och presenteras nedan. Sammanställningen är indelad i två
avsnitt, en med delar som bör behållas och en med de delar som har förbättringspotential.

9.1 Delar att behålla i Woilàs user onboarding-process

Flera delar av den user onboarding-process som testades identifierades som viktiga
aspekter för en mer positiv user onboarding. En av de aspekter som iakttogs var den
estetiskt tilltalande och avskalade design som presenterades på hemsidan som fångade
besökarens uppmärksamhet. Testdeltagarna upplevde att det var både enkelt att hitta var
de kunde bli medlem samt att bli medlem. Även de informationskort i introduktionen
som testdeltagarna läste igenom innan de registrerade sig upplevdes som ett positivt
inslag i user onboarding-processen. Hemsidan erbjuder en chattfunktion som gav en
besökare möjlighet att snabbt få svar på frågor och funderingar som kunde uppstå under
ett besök på hemsidan. BankID upplevdes positivt då användarna slipper komma ihåg
fler användaruppgifter, såsom användarnamn och lösenord.

9.2 Förbättringsområden i Woilàs user onboarding-process

På samma sätt som user onboardingens styrkor identifierades urskiljdes även aspekter
med förbättringspotential. Flera av testdeltagarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med
information att tillgå på startsidan. Den text som presenteras på startsidan ansågs inte
vara behjälplig för att förstå tjänstens syfte. Då majoriteten av deltagarna inte visste vad
tjänsten gick ut på sedan tidigare behövde de leta runt på hemsidan för att förstå värdet
av att bli kund. På startsidan upplevde även en deltagare att det var svårt att förstå att
det gick att scrolla ner på hemsidan för att få tillgång till ytterligare information om
tjänsten.

För att komma till registreringen av tjänsten används en knapp med texten “Skaffa
Woilà”. Flera av testdeltagarna upplevde då att de skulle komma direkt till registrering-
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en men istället presenteras ytterligare information. De informationskort deltagarna fick
presenterade för sig innan de kunde legitimera sig med BankID upplevdes bidra positivt
till user onboardingen. Samtidigt upplevde flera att informationen borde utvidgas, bland
annat genom att presentera tydligare att BankID används för legitimering och varför.

En till del av user onboarding-processen som ansågs ha förbättringspotential var leg-
itimeringen med BankID. Trots att många testdeltagare upplevde att legitimering med
BankID hade fördelar, fanns även en aspekt som upplevdes osäker då den efterfrågade
en personlig uppgift. Enligt testdeltagarna hade förtroendet för företaget stärkts ytterli-
gare om användningen av BankID hade motiverats tydligare.

Liknande upplevelsen med BankID upplevdes även processen att koppla sin e-post till
tjänsten som osäker, då testdeltagarna behövde ge tjänsten tillgång till att både läsa och
skicka e-postmeddelanden från deras personliga e-postkonto. Enligt deltagarna var det
både otydligt varför det krävdes och vad Woilà använder uppgifterna till samt vilket
e-postkonto som skulle kopplas, då många hade flera e-postkonton.

Ytterligare en aspekt som framkom under användartesterna var att “Logga in”-knappen
upplevdes som svår att hitta. Knappen fanns enbart tillgänglig i menyn medan “Skaffa
Woilà”-knappen fanns synlig i de flesta vyerna. Den här aspekten var inte något som
direkt kopplades till uppgiften testdeltagarna fick, men noterades ändå utav ett flertal
testpersoner.

10 Prototypning

Efter första omgångens användbarhetstester arbetades två prototyper fram, en med låg
detaljeringsnivå och en med hög detaljeringsnivå. De togs fram för att gestalta de föränd-
ringar som ansågs nödvändiga för att förbättra user onboarding-processen.

Strukturen av prototypen med user onboarding-processen är uppdelad i tre delar med
olika syften. Första delen innehåller startsidan med fokus på att en besökare lättare
skulle hitta information om vad tjänsten går ut på och vad tjänsten kan ha för nytta för
besökaren. Nästa del fokuserar på att skapa trygghet för besökaren genom att förklara
vilka personuppgifter som behöver lämnas ut och varför. Med hjälp av sex informativa
kort presenteras information om tjänsten samt varför en kund behöver legitimera sig
med BankID och koppla ett e-postkonto. Den sista delen lägger fokus på översikten
när besökaren blivit kund samt presenterar ett nytt e-postalternativ för att koppla en
e-postadress.
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10.1 Implementation av prototyp med låg detaljeringsgrad

Prototyper med lågdetaljeringsgrad skapades med hjälp av designverktygen Figma. Syf-
tet med dessa prototyper var att sammanställa de olika idéerna till en slutgiltig webbap-
plikation. Prototypen gestaltade endast designen och flödet av webbapplikationen, utan
någon funktionalitet. Fokusen låg på att bestämma generella placeringar av olika ob-
jekt, vilken information som skulle presenteras var samt på vilket sätt de olika delarna
skulle sammankopplas. I den här implementationen bearbetades även texterna på hemsi-
dan och anpassades efter resultaten från användbarhetstesterna. Hade tiden funnits hade
prototyperna testats med en testgrupp för att utvärdera vilken prototyp som skulle im-
plementeras som uppnår de bestämda kraven. De två krav som ställdes på den nya user
onboardingen var att skapa förtroende och bygga upp besökarens tillit för företaget samt
att en förstagångsbesökare skulle få en bättre förståelse för tjänsten. Istället utvärderades
de internt i projektgruppen utifrån de designprinciper som beskrivits i bakgrunden, som
Nielsens heuristiker samt de tre viktiga aspekterna inom user onboarding som Intercom
specificerat. Bilder på de lågdetaljerade prototyperna finns i appendix D.

10.2 Implementation av prototyp med hög detaljeringsgrad

När arbetet med prototyperna med låg detaljeringsgrad avslutats påbörjades utveckling-
en av en interaktiv datorbaserad prototyp skriven i React. Den här prototypen är den
slutgiltiga produkten som visualiserar de ändringar som gjorts baserat på de initiala
användbarhetstesterna. Till skillnad från den lågdetaljerade prototypen innehåller den
här prototypen viss funktionalitet. Syftet med prototypen var att simulera en förbättrad
version av den externa intressentens hemsida och den user onboarding-process som pre-
senterades. Den högdetaljerade webbapplikationen som implementerats är dock inte en
fullstädning webbapplikation då den bland annat inte är kopplad till någon server el-
ler databas. Prototypen är heller inte integrerad mot de API:er som skulle krävas för
att webbapplikationen ska fungera med full funktionalitet, vilket tidigare nämnts i av-
gränsningar.

I början av prototypens utveckling användes komponenter från React-Bootstrap för att
på kortare tid bygga en webbapplikation med någon form av funktionalitet. Vartefter
arbetet fortskred byggdes några av React-Bootstraps färdiga komponenter om till egna
komponenter, då Bootstrap-komponenterna inte var helt kompatibla med visionen av
slutversionen. Bilder på prototypen med hög detaljeringsgrad finns i appendix E.
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11 Slutgiltiga produktens user onboarding-process

I den nyutvecklade webbapplikationen är gränssnittet byggt i React med en grafisk pro-
fil som efterliknar Woilàs hemsida. Användargränssnittet i den nya webbapplikationen
är en kombination av nya funktionaliteter och återskapade delar av den tidigare user on-
boardingen. Modifikationerna gjordes utifrån resultatet av användartesterna som gjordes
på Woilàs hemsida. De olika delarna har rekonstruerats eller modifierats enligt design-
principer från Nielsens heuristiker. Förbättringsåtgärderna har även tagit hänsyn till de
tre viktiga aspekterna av user onboarding som Intercom nämner: interaktionsdesign-
mönster, kontextuellt innehåll och kontextuell kommunikation.

Designen av de förbättringsåtgärder som vidtagits har gjorts i enlighet med Woilàs nuva-
rande interaktionsdesignmönster. Enligt Nielsens designprincip enhetlighet, är det vik-
tigt att liknande element på en hemsida beter sig likartat för att användaren inte ska
behöva fundera på huruvida handlingarna betyder samma sak.

11.1 Förändringar på startsidan

Figur 6 Webbapplikationens startsida

På webbapplikationens startsida som visas i figur 6 tillämpades bland annat Nielsens
första designprincip, simpel och naturlig dialog, vilket innebär presentera relevant in-
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formation i naturlig och logisk ordning. En “Upptäck mer”-knapp lades till centrerat på
sidan. Knappen leder besökaren till en ny sida där all relevant information om tjänsten är
samlad. “Upptäck mer”-knappen placerades på startsidan i början av user onboarding-
en, för att rätt information skulle förmedlas på rätt plats och förbättra det kontextuella
innehållet. För att tydliggöra att det finns mer innehåll att tillgå på hemsidan lades även
en pil till på första sidan som uppmuntrar besökaren att scrolla nedåt. Besökaren kom-
mer då till en nyskapad informationsöversikt som visar hur tjänsten fungerar indelat i
tre steg.

Att minimera besökarens minnesbelastning hjälper användaren komma ihåg informa-
tion mellan delar av systemet genom att synliggöra vilka valbara objekt och funktioner
som finns. Därför flyttades en “Logga in”-knapp, som tidigare fanns en gömd i en meny,
till startsidan där den tidigare “Skaffa Woilà”-knappen fanns. Det skulle hjälpa de som
redan var kunder att enklare få åtkomst till tjänsten vilket Nielsen poängterar i design-
principen effektiv användning.

“Skaffa Woilà”-knappen flyttades istället ner på startsidan bredvid knappen med texten
“Upptäck mer”. Här byttes även texten ut från “Skaffa Woilà” till “Kom igång” för att
göra besökaren mer beredd på att registreringen inte sker på en gång. Det grundar sig i
Nielsens designprincip för att förhindra fel som förtydligar produktens utformning.

11.2 Förändringar av informationskorten och registrerings-
processen

Figur 7 Informationsknapp i informationskorten

En funktion som implementerades i applikationen var en informationsknapp vid BankID-
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och e-postinformationen i introduktionskorten som gav besökaren möjlighet att läsa mer
om de olika funktionerna (visas i figur 7). Även den förändringen gjordes med avseen-
de att minimera besökarens minnesbelastning i fall besökarna glömt informationen som
presenterades på startsidan. Det följer även Nielsens princip om effektiv användning för
att påminna besökarna om den information som fanns på hemsidan och därmed undvika
att de behöver backa tillbaka i processen. Förändringen kan även kopplas till principen
om hjälp och dokumentation, då informationsknapparna förtydligar syftet av informa-
tionen som presenteras i informationskortet.

Texten i introduktionskorten (se figur 7) som visas efter besökaren tryckt på “Kom
igång” modifierades enligt första designprincipen, simpel och naturlig dialog, för att för-
klara tydligare hur tjänsten fungerar. Genom att informera besökaren hur registrerings-
processen kommer gå till, tydliggöra hur BankID används och varför tjänsten behöver
tillgång till kundens e-post var målet att öka tryggheten och förtroendet för tjänsten.
Endast relevant information inkluderades i kronologisk ordning för att förbättra den
kontextuella kommunikationen.

Det första kortet i Woilàs introduktion togs bort helt då den informationen står på start-
sidan. Istället delades det andra kortet upp i två delar där information om användningen
av BankID vid legitimering och inloggning förtydligades i första kortet. Det andra be-
skriver och förklarar nu tydligare hur Woilà använder kundens e-post och introducerar
ett nytt koncept med en Woilà-mail. I resterande kort har endast texten till viss del om-
formulerats för att förtydliga budskapet.

11.3 Förändringar av översikten

För att ge nya kunder ökad trygghet innan de ger tjänsten tillgång till ett e-postkonto,
visas översikten för att kunderna ska kunna se hur tjänsten ser ut, dock utan några iden-
tifierade köp då ingen e-post kopplats. Kunderna får därmed ett första intryck av tjänsten
och vad Woilà kan erbjuda. Den nya översikten kan ses i figur 8.

Högst upp på översikten finns en instruktionskort som förklarar hur kunden kopplar sin
e-postadress. Precis som på Woilàs hemsida kan kunden välja att koppla en befintlig
e-postadress från Outlook eller Gmail, vilket presenteras i figur 9. Det finns också ett
nytt alternativ, att skapa en “Woilà-mail”, ett koncept som presenterar en helt vanlig
e-postadress Woilà tillhandahåller från en egen e-postklient. Det finns inte stöd för en
sådan e-postklient i nuläget, men alternativet lades till för att utvärdera konceptet. Det
innebär att kunden får en ny e-postadress att använda vid internetköp och bokning av
tågresor. Motivationen för att skapa ett separat konto för dessa transaktioner var att få
kunden att känna trygghet inför att lämna ut en e-postadress till Woilà. Hur en kund
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Figur 8 Översikt av en ny kunds konto när den loggat in första gången

skapar en Woilà-mail visas i figur 10.

Informationskortet för koppling av e-postadressen designades enligt principen att ha en
simpel och naturlig dialog för att på ett pedagogiskt sätt introducera det nya konceptet
med Woilà-mail för kunden. Den är placerad högst upp på översikten för att förbättra
den kontextuella informationen och göra det lätt för kunden att komma ihåg att koppla
kontot. När en e-postadress kopplats ihop med ett konto försvinner informationskortet
från översikten för att förse användaren med återkoppling och visa att kontot nu har
registrerats. När kunden valt en e-postadress att ansluta till sitt Woilà-konto visas even-
tuella köp och tågresor som hittas av Woilàs algoritmer. Alla bilder på den slutgiltiga
produkten finns i appendix E.
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Figur 9 Vy där kunden kopplar ihop Woilà-kontot med en befintlig Gmail eller Outlook
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Figur 10 Vy där kunden skapar en Woilà-mail
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12 Användbarhetstester på slutgiltiga produkten

I den andra omgången av användbarhetstester testades webbapplikation som tagits fram
i det här arbetet. Även här genomfördes sex användbarhetstester med deltagare som
representerade den tilltänkta målgruppen. De sex testdeltagarna valdes utefter samma
kriterier som i första omgångens användbarhetstester. Här var tre av testdeltagarna i
åldrarna 40-45 och tre i åldrarna 18-30 år. Ingen testdeltagare deltog i båda omgångarna
av användartester, således var alla testdeltagarna unika.

Genomförandet av användbarhetstesterna gick tillväga på liknande sätt som när de ge-
nomfördes på den befintliga hemsidan för att kunna jämföra resultaten med varandra.
Däremot hade inte testerna samma förutsättningar för att kunna genomföras och därför
gjordes några modifikationer. Woilàs hemsida ligger öppen för alla att nå genom att
navigera in till www.woila.se i en webbläsare. Den slutgiltiga produkten har inte gjorts
tillgänglig på internet via en publik URL och därför låg webbapplikationen lokalt på
datorn och öppnades i en localhost. Testerna genomfördes därför på testledarens dator.
Det innebar att testledaren och testdeltagaren befann sig i samma rum, tillskillnad från
första omgångens användbarhetstester som genomfördes på distans.

Manuset som användes i den första omgången användbarhetstester, vilket finns i ap-
pendix B, återanvändes men återigen med några modifikationer. En förändring var vilka
frågor som ställdes efter testet genomförts. Till exempel ställdes frågor för att undersöka
hur testdeltagaren upplevde tryggheten kring sina personuppgifter samt BankID och e-
post. Ändringarna gjordes med avsikt att bättre kunna se om kraven på systemet upp-
fylldes. Hela manuset och de nya frågorna finns att tillgå i appendix B.

13 Resultat av användartester på den slutgiltiga
produkten

Resultatet av de användbarhetstester som utfördes på den slutgiltiga produktens user
onboarding-process har sammanställts och presenteras nedan i form av delar som har
förbättrats i user onboarding-processen och delar som har förbättringspotential. Vis-
sa delar har under arbetets gång förbättrats samtidigt som några problem kvarstår och
behöver ytterligare bearbetning.
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13.1 Delar som förbättrats

De knappar som implementerats på startsidan upplevdes bidra positivt till user onboard-
ingen. “Upptäck mer”-knappen användes av de flesta för att ta reda mer information om
vad tjänsten går ut på. På så sätt fick deltagarna en bättre uppfattning om tjänsten och
nyttan tjänsten kan ha.

BankID upplevdes av alla testpersoner som ett tryggt och säkert sätt att legitimera sig på.
Både tankar som “då vet jag att det bara är jag som kommer åt kontot” och att “då behövs
inget nytt användarnamn och lösenord hålla reda på” togs upp av testdeltagarna. Det
visar på att webbapplikationen uppfyller kraven på att användarna ska känna trygghet
inför att använda tjänsten.

Två av tre av de äldre testdeltagarna mottog Woilà-mailen positivt då de var skeptiska
till att ge tillgång till sin privata e-post. Oron var inte lika stor hos de yngre, som istället
tyckte det kändes omständligt att skapa en ny e-post.

13.2 Delar med förbättringspotential

Informationskorten ansågs vara informativa och bidra till en ökad förståelse för tjänsten.
Däremot ansåg de som tagit sig in på “Upptäck mer”-sidan att de fick dubbel informa-
tion, vilket upplevdes som en onödig upprepning. I informationskorten finns en länk
för att hoppa direkt till registreringen men den uppfattades inte som tillräckligt tydlig.
I det första informationskortet presenterades bland annat hur testdeltagaren registrerar
sig med BankID och direkt efter förväntade sig ett flertal deltagare att de skulle komma
till registreringssteget, när de istället möttes av mer information.

Generellt var testdeltagarna inte lika noggranna med att läsa den information som pre-
senterades på hemsidan som testdeltagarna i första omgången av användartester. Det
gäller framförallt informationskorten. Det ledde till att viktig information missades och
påverkade testerna. Bland annat förstod de inte hur tjänsten fungerade och varför Woilà
vill ha tillgång till en e-postadress misstolkades. Testdeltagaren fick uppfattningen av att
e-posten enbart var till för att skicka ut nyhetsbrev. Det tillsammans med att processen
då en kund kopplar ett e-postkonto bara är en dummy bidrog till att de som inte läst
noggrant kopplade sitt privata e-postkonto. När kontrollfrågor ställdes i efterhand och
testdeltagarna förstod hur e-postkontot används önskade två deltagare istället att skapa
en Woilà-mail för att känna sig tryggare.

Efter testdeltagarna legitimerat sig med BankID tas de till en översikt med ett medde-
lande “Välkommen till Woilà” där kunden nu uppmanas koppla en e-postadress. Det
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14 Systemstruktur

välkomstmeddelandet upplevdes inte tillräckligt tydligt av testdeltagarna att de nu var
kunder hos Woilà.

Flertalet testdeltagare önskade att enklare se vilka som står bakom företaget och således
tjänsten som erbjuds. Enligt dem hade då förtroendet ökat ytterligare. Vid testerna fram-
gick det även att Woilàs grafiska profil som återanvändes i webbapplikationen ansågs
genomtänkt och bidrog till ett ökat förtroende.

14 Systemstruktur

Webbapplikationen där den högdetaljerade prototypen presenterades är en React-applika-
tion uppbyggd av olika komponenter organiserade i en trädstruktur. Den grundläggande
strukturen skapades av kommandot create-react-app som tillhör Reacts ramverk.
Kommandot skapade automatiskt en filstruktur för applikationen och den övergripande
filstrukturen kan ses i figur 11. create-react-app är en miljö som automatisk
skapar en konfigurerad struktur med allt nödvändigt som bygger upp och kör en React-
applikation [3].

publicnode_modules package-lock.json src

React-app

package.json

index.html

Figur 11 Toppstruktur av webbapplikationen

Katalogen node modules innehåller de externa JavaScript-bibliotek som används av
applikationen och ändrades inte under projektets gång. package.json innehåller
projektets metadata, bland annat de olika node.js-scripts som kan köras av applikatio-
nen. Npm använder sig av package-lock.json för att se till att paketen hade sam-
ma version. Katalogen public innehåller index.html, det är den fil som hanteras
av servern och visas upp i webbläsaren. I index-filen finns roten av React-applikationen
där allt innehåll för webbapplikationen presenteras. I src-katalogen finns projektets
React-kod, det vill säga alla komponenter, CSS-filer, vyer samt omdirigering mellan de
olika vyerna för webbapplikationen.
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14 Systemstruktur

14.1 Webbapplikationens källkod

Filstrukturen som skapades behölls oförändrad. Bland dessa oförändrade filer finns
index.js vilket är en utgångspunkt för all källkod i src som presenteras i figur
12. index.js används som en brygga mellan React-applikationen och index.html
som kommunicerar med servern. Genom index.js exporteras all kod för att skapa ett
offentligt gränssnitt för webbapplikationen, då den innehåller den huvudsakliga logiken
för att framställa applikationens komponenter i DOM.

src

Assets
App.js

Components

DiscoverPage

Fonts
Icons
Images-Videos
Woila Logos

Buttons

LoginPage
LoginPageNewUser
Overview

AboutPage

ProductPage
TrainPage
Walkthrough

Cards

index.js

OverviewNewUser

Figur 12 Filstruktur i src-katalogen

I index.js anropas komponenten App.js vilken innehåller all navigering och länk-
ning av de olika vyerna på hemsidan. Navigeringen använder React-Routing [19], ett
bibliotek som underlättar navigering på hemsidor genom att skapa olika vägar i pro-
jektets webbapplikation med hjälp av en Route-komponent. I Route-komponenten in-
kluderas en path som ger vägen ett namn samt en komponent med vyn som innehåller
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15 Diskussion

slutdestinationen.

Alla vyer har en egen katalog som innehåller filer med de komponenter som behövdes
i den vyn samt CSS-filer för styling av vyn. Varje vy består av en katalog som inne-
håller en huvudfil med de komponenter som vyn är uppbyggd av. I App.js finns ett
schema som bestämmer hur navigeringen mellan de olika vyerna hanteras. Till exem-
pel innehåller StartPage en fil kallad Home.js, som i sin tur innehåller alla olika
komponenter som bygger upp startsidans vyn bland annat vissa knappar, menyn och
bakgrundsbilden.

De komponenter som återanvänds mellan vyerna ligger i katalogen Components för
att enklare kunna delas. Knappkomponenterna som ligger i Buttons innefattar alla
knappar på webbapplikationen, deras styling, struktur och dirigeringsvägar.

För att få åtkomst till den slutgiltiga prototypen krävs tillgång till de filer prototypen är
uppbyggd av. Det betyder att prototypen enbart kan nås lokalt via en så kallad local-
host som körs med hjälp av Node.js. Localhost krävs då webbapplikationen inte finns
tillgänglig på internet via en publik URL.

15 Diskussion

I det här avsnittet diskuteras resultatet av arbetet. Här diskuteras frågor som hur bra
resultaten blev och om resultatet påverkats av bland annat uppgiftens frågeställning i
användartesterna. Det diskuteras även vad som hade kunnat göras annorlunda och hur
det hade kunnat påverka resultaten.

Förhoppningarna på resultatet var att kunna förändra och förbättra nästan alla problem-
områden på Woilàs nuvarande hemsida under arbetets gång. Under tidens gång blev det
tydligare att det skulle krävas fler iterationer av tester för att kunna förbättra och finslipa
fler detaljer.

I den slutgiltiga webbapplikationen genomfördes några förändringar även om endast
en minoritet testdeltagare uppmärksammat en svaghet. Att genomföra ändringar baserat
på få personers upplevelser är inte optimalt då det inte med säkerhet kan spegla en
målgrupps upplevelse. Däremot sammanföll i enstaka fall minoritetens åsikter med den
teori som designprinciperna följer och därför implementerades förändringen ändå.
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15 Diskussion

15.1 Val av testmetod och testpersoner

I valet av vilken testmetod som ansågs mest lämplig att använda vid användartester i
det här arbetet valdes användbarhetstester. Metoden ansågs passa bra för att genomföra
tester där fokus låg på att ta reda på användarens tankar, åsikter och känslor. Det var
även viktigt att testerna kunde genomföras på distans, iallafall i första omgången av
användartester, på grund av smittspridningsrisken av Covid-19.

Optimalt hade varit att testa både den befintliga hemsidan och den slutgiltiga produkten
med okända personer som inte har någon form av relation till författarna av det här
arbetet. Att testa med deltagare som känner testledaren och sekreteraren kan automatiskt
ge tillit till tjänsten då de litar på de som leder och genomför testerna. Utan restriktioner
från Folkhälsomyndigheten hade det varit möjligt att till exempel gå till ett café eller
bibliotek och fråga okända personer om de har tid att delta i ett användartest. På så sätt
skulle resultatet potentiellt bli mer opartiskt. Det hade kunnat leda till att testdeltagarna
varit mer kritiska och försiktiga till tjänsten då de inte känner oss.

15.2 Utformning av testuppgiften

Formuleringen av testuppgiften som gavs till testdeltagarna kan potentiellt ha påverkat
resultatet. Uppgiften formulerades: “Visa hur du skulle gå tillväga för att bli medlem
hos Woilà”. Det kan ha upplevts som att deltagaren uppmuntrades till att bli medlem för
att testet skulle vara värdefullt. Många användare fokuserade endast på att fullfölja upp-
giften att registrera sig och missade då att tänka lika kritiskt som de hade gjort utanför
en testmiljö. När fokuset låg på att bli medlem reflekterade inte deltagarna över om
medlemskap var något de egentligen ville ha. Om uppgiften haft ett annan formulering
hade användbarhetstesterna kunnat ge ett annorlunda resultat.

När webbapplikationen sedan testades valdes samma uppgift trots problematiken som
upptäcktes kring formuleringen. Det gjordes för att resultaten skulle vara jämförbara
med varandra. För att ta bort fokuset från att bli medlem hade uppgiften kunnat omfor-
muleras till: “Föreställ dig att du får upp en annons från Woilà och du bestämmer dig för
att ta reda på mer vad tjänsten innebär. Visa hur du hade gått tillväga”. Den uppgiften
hade, utifrån vad som observerats i det här arbetet, gett testdeltagarna ett mer realistiskt
scenario utan press att bli medlem. Efter deltagaren förstått vad tjänsten går ut på hade
en följdfråga kunnat formulerats “Verkar den här tjänsten vara intressant för dig och om
ja vill du bli medlem?”.
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16 Slutsatser

15.3 Woilàs hemsida vs. slutgiltig produkt

Woilàs hemsida är en lanserad tjänst medan den slutgiltiga produkten som tagits fram
fortfarande är i prototypstadiet. Därmed skiljer sig systemens funktionalitet från varand-
ra, vilket kan ha påverkat användbarhetstesternas resultat. I den andra omgången av
användbarhetstester upplevdes testdeltagarna mindre noggranna att ta del av den infor-
mation som presenterades. Den slutgiltiga produkten har inte kopplats ihop med varken
back end eller API:er för BankID och e-post. Användningen av dummys gjorde delta-
garna medvetna om att det inte var en fullständig prototyp och att de inte behövde lämna
ut några personuppgifter som sparades. Det kan ha lett till att deltagarna inte var lika
kritiska till tjänsten.

15.4 Woilà-mail

En idé som fick positiv respons vid andra omgångens användbarhetstester och som är
värd att utforska mer är konceptet Woilà-mail. De flesta användarna var positivt inställda
till att skapa en sådan istället för att koppla sitt privata e-postkonto. Det hade enligt test-
deltagarna skapat en tryggare känsla eftersom de inte gav tillgång till information som
inte var förknippad med köphistorik. Däremot fanns det deltagare som hellre kopplat
sitt privata e-postkonto för att slippa använda ytterligare en e-post.

Generellt var de äldre deltagarna mer positiva till Woilà-mailen medan de yngre var mer
benägna att koppla sin privata e-post. Utifrån testernas resultat är det svårt att besvara
varför, men en av de yngre deltagarna beskrev det som “så länge jag vet vad de kommer
att göra med min mail så känner jag mig trygg”. Olika generationer är uppvuxna med
olika syn på teknologi och användningen av personuppgifter på internet. Den yngre
generationen kan ses som mer benägen att dela sina uppgifter och data jämfört med den
äldre generatione n som prioriterar sin integritet högre.

16 Slutsatser

En tjänsts user onboarding-process måste kontinuerligt förbättras och ses över i takt med
att den förändras. Användbarhetstester är ett effektivt sätt att ta reda på hur användare
upplever en user onboarding-process. Att genomföra användartester med den tilltänkta
målgruppen bidrar till att företag kan tillgodose kundernas önskningar och förväntningar.
Med hjälp av testerna kan delar av processen analyseras utifrån användarnas upplevelser.
Resultatet i kombination med beprövade designprinciper kan användas för att förbättra
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17 Framtida arbete

en user onboarding-process och skapa trygghet för en användare.

I användbarhetstesterna som utfördes på webbapplikationen som utvecklats framkom
det att testdeltagarna kände tillit och förtroende för Woilà, vilket även var det första
kravet som ställdes på slutresultatet. Det berodde bland annat på att informationen om
hur testdeltagarnas e-post användes presenterades på ett sätt som upplevdes tydligt av
testdeltagarna. Det nya alternativet att skapa en Woilà-mail bidrog också till en känsla
av tillit till företaget från testdeltagarnas sida. Anledningen var att testdeltagarna in-
te behövde ge företaget tillgång till sin privata e-post. Även det andra kravet där en
förstagångsbesökare ska få en förbättrad förståelse för Woilàs tjänst uppfylldes. Det
gjordes med hjälp av den tillagda “Upptäck mer”-knappen som underlättade för testdel-
tagarna att hitta information om tjänsten.

17 Framtida arbete

För att användartesterna av webbapplikationen ska ge mer fullständiga och pålitliga re-
sultat behövs integration med både API:er för BankID och e-post. För att en användare
ska kunna få åtkomst till sin Woilà-mail krävs att en säker inloggning konstrueras med
bland annat lösenordshantering. För att spara lösenord och andra användaruppgifter
behöver applikationen kopplas till en databas. Det innebär att det finns en del back
end-utveckling att implementera i prototypens framtida arbete.

Fler iterationer av användbarhetstester hade behövts för att implementera de förbättrings-
förslag som framkommit i andra omgångens användartester. Den feedback och de resul-
tat som framträdde i testerna behövs tas i åtanke och implementeras i applikationen för
att sedan testas återigen för att hitta nya förbättringar.

Eftersom en majoritet av testdeltagarna hade en positiv inställning till konceptet av att
ha en Woilà-mail skulle det vara en intressant vidareutveckling. För att det ska fungera i
praktiken måste användaren komma ihåg att använda Woilà-mailen vid sina inköp. För
att påminna användaren om det skulle ett plug-in eller push-notiser kunna utvecklas,
vilka dyker upp när användaren är inne i en varukorg på en hemsida.
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A Samtyckesavtal

A Samtyckesavtal

Vilka är vi?

Vi heter Helena Frestadius, Julia Ekman, Mariam Ndwatta och Mette Nordqvist och
skriver ett kandidatarbete på Uppsala Universitet. Arbetet handlar om hur företaget
Woilà kan konvertera fler besökare på hemsidan till aktiva kunder. Vi ska undersöka hur
besökare upplever det nuvarande flödet och därefter utveckla prototyper med förslag på
förbättringar. Vi vill därför bjuda in dig att delta i denna undersökning.

Varför gör vi det här?

Användartester med intervjuer är vanligt förekommande inom interaktionsdesign och är
ett verktyg för att förstå användarnas behov, samt att hitta brister i flödet eller designen.
Syftet med testet är inte att du ska bli kund hos Woilà, utan för att ge oss insikter kring
hur användare upplever webbapplikationen. Du kan avbryta testet när du vill.

Hur kommer testet gå till?

Testet kommer genomföras via videosamtal tillsammans med minst två av oss i gruppen.
Du kommer samtidigt som du delar din skärm utföra några uppgifter där du navigerar på
Woilàs hemsida. Du uppmuntras att högt beskriva vad du gör och hur du tänker medan
du utför uppgifterna. Efter testet kommer vi ställa några kompletterande frågor kring
uppgiften du precis genomfört. Din skärm och ljud spelas in och kommer användas i
efterhand för att dra slutsatser om din upplevelse.

Vilka personuppgifter kommer vi använda?

Den information som är intressant för oss är dina synpunkter och tankar kring flödet i
tjänsten, samt viss personlig information som hjälper oss att anpassa tjänsten för oli-
ka målgrupper. Du som testperson kommer att vara anonym, och dina personuppgifter
kommer ej offentliggöras. Vi kommer spela in din skärm för att i efterhand kunna gå
tillbaka och lyssna på vad som sagts under olika skeden i processen. All din personliga
information kommer endast användas i syfte att utveckla och förbättra den tjänst vi pre-
senterat för dig. Alla personuppgifter kommer arkiveras på ett inlåst USB-minne och på
vår egen utrustning, som längst tills examinationen är slutförd.

Kontaktinformation

Om du har frågor angående hur vi hanterar den data vi samlat in eller om du ångrar ditt
medverkande, kontakta då Julia Ekman via mail på juek2660@student.uu.se.
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B Manus för användbarhetstester

Steg 1:

• Ringer upp på Zoom. Presentera oss och vårt kandidatarbete.

– “Hej! Vi heter ... Vi läser till civilingenjörer med inriktning informations-
teknologi på Uppsala Universitet och skriver nu vårt kandidatarbete. Vi har
gjort ett samtyckesavtal i en enkät som du ska få svara på innan vi börjar
testet. Där står det mer detaljerat om testet. Du får gärna stänga av mikrofon
och video medan du läser igenom avtalet. När du är klar så är det bara att
säga till.”

Steg 2:

• Kontrollera att personen godkänt samtyckesavtalet och att vi får spela in.

• Förklara hur testet kommer gå till i form av vem som är testledare och vem som
är sekreterare. Sekreteraren kommer att ha mikrofonen avstängd under samtalet
men kommer kunna ställa kompletterande frågor i slutet.

Steg 3:

• Se till att de stänger ner alla fönster de inte vill visa innan de börjar.

• “Då börjar vi spela in samtalet nu.”

Steg 4:

• Fråga “Känner du till Woilà sedan innan?”

– Om ja: “Har du besökt deras hemsida nångång?”

– Om ja: “Är du redan medlem?”

• Uppgiften skickas i chatten på Zoom:

Medan du utför uppgiften beskriv högt:
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B Manus för användbarhetstester

• Vad du gör

• Vad du tänker

• Om det är något som känns otydligt under utförandet

Kom ihåg att du när som helst under uppgiften får avbryta om du inte vill fortsätta.

Uppgift för användartester på Woilàs hemsida:

1. Gå in på Woilàs hemsida: www.woila.se

2. Visa hur du skulle gå tillväga för att bli medlem av tjänsten.

Uppgift för användartester på den slutgiltiga produkten:

1. Gå in på http://localhost:3000/

2. Visa hur du skulle gå tillväga för att bli medlem av tjänsten.

Steg 5:

• Testpersonen genomför uppgiften.

• Uppgiften skickas i chatten på Zoom.

• Testledaren får endast uppmuntra till att tänka högt under testets gång.

– Inga ledande frågor.

– Uppmuntra till att göra som man tror.

Steg 6:

• När testpersonen känner sig klar. “Är det okej att vi ställer några följdfrågor
angående din upplevelse av det här testet?”

Frågor att ställa efter användartester på Woilàs hemsida samt slutgiltiga prototy-
pen:
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B Manus för användbarhetstester

• Kan du återberätta vad Woilàs tjänst går ut på?

• Vad var ditt första intryck av tjänsten?

• Vad tyckte du generellt om uppgiften?

• Upplevde du några svårigheter under testet?

• Upplevde du att något var otydligt?

• Vad det något som fick dig att känna dig osäker?

• Har du något annat speciellt du tänkte på under processen?

• Har du något annat du skulle vilja tillägga?

Frågor att ställa efter användartester på Woilàs hemsida:

• Vad tyckte du generellt om uppgiften?

• Upplevde du några svårigheter under testet?

• Har du något exempel på något som du tyckte var bra?

Frågor att ställa efter användartester på den slutgiltiga produkten:

• Hur känner du inför att logga in med BankID?

• Vad känner du inför att registrera din egen mailadress?

• Skulle du hellre använda en Woilà- mail? Varför/Varför inte?

• Känner du förtroende för tjänsten?

Steg 7:

• “Har sekreteraren något att tillägga?”

• Avsluta inspelningen

• Annars “Tack för att du tog dig tiden att delta i vårt användartest det har varit
väldigt betydelsefullt för oss”

Direktiv för sekreteraren:

• Lyssna och anteckna noga vad personen gör

• Observationer under processen

• Var uppmärksam vad testpersonen säger under processen
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C Woilàs befintliga hemsida

Figur 13 Woilàs befintliga startsida
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Figur 14 Woilàs befintliga introduktion till tjänsten, kort 1

Figur 15 Woilàs befintliga introduktion till tjänsten, kort 2
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C Woilàs befintliga hemsida

Figur 16 Woilàs befintliga introduktion till tjänsten, kort 3

Figur 17 Woilàs befintliga introduktion till tjänsten, kort 4
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Figur 18 Woilàs befintliga introduktion till tjänsten, kort 5

Figur 19 Woilàs befintliga introduktion till tjänsten, kort 6
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Figur 20 Woilàs befintliga registrering
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C Woilàs befintliga hemsida

Figur 21 Översikt av inloggat test-konto i Woilàs befintliga tjänst
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D Prototyp med låg detaljeringsgrad

D Prototyp med låg detaljeringsgrad

Figur 22 Prototyp med lågdetaljeringsgrad av startsidan
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Figur 23 Prototyp med lågdetaljeringsgrad av navigering på startsidan
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Figur 24 Prototyp av ny introduktion till tjänsten
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Figur 25 Prototyp av den nya översikten när ny kund är inloggad
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E Slutgiltig produkt

Figur 26 Webbapplikationens startsida
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Figur 27 Webbapplikationens “upptäck-sida”
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Figur 28 Webbapplikationens introduktion till tjänsten som användaren kommer till när
den tryckt på “Kom igång”-knappen (kort 1)

Figur 29 Webbapplikationens introduktion till tjänsten, kort 2
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Figur 30 Webbapplikationens introduktion till tjänsten, kort 3

Figur 31 Webbapplikationens introduktion till tjänsten, kort 4

Figur 32 Webbapplikationens introduktion till tjänsten, kort 5
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Figur 33 Webbapplikationens introduktion till tjänsten, kort 6

Figur 34 Webbapplikationens registrering och inloggning med en dummy av BankID
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Figur 35 Översikt av den inloggade användarens konto i webbapplikationen
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Figur 36 Skapa en Woilà-mail i webbapplikationen
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Figur 37 Koppla en befintlig Gmail eller Outlook i webbapplikationen
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