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Abstract

Uniform user interface based on the persona  
approach as a concept rather than empirics

Murat Sabotic

Man's life has changed in many ways since technology made  it’s entry for public at
large. In response to this change the science of human-machine interaction was
invented. It has in turn evolved into human-computer interaction. With this science
the focus is on the customization of  the system for the actual person who will use it.

The thesis has been implemented in a telecom company's development department.
The implemented user adaptation has been on four different systems. Three of these
have a common user interface, and the last is specially adapted for a cell phone, the
iPhone.

The implementation began with a discussion of theories of human-computer
interaction, where the focus has been on defining the users of the systems. There
were also studies on how to design web pages. Similar systems available on the
market were analyzed to better understand how improvements could be done. The
systems that were to be changed were also analyzed. With the analysis and theory in
the background the work could be started on how to develop the user profiles for
the different systems. The evaluation of possible users came from discussions with the
management. From this three user profiles were created that have been the
foundation for the development of the user interfaces. 

Finally, the methods used in the thesis were evaluated. This evaluation was also
developed to show how well the interface fits the different user profiles. In addition
the changes that have taken place were also analyzed. Comparison was made on the
systems that existed before, and systems developed during the thesis work.
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Sammanfattning 
Människans liv har förändrats på många sätt sedan tekniken gjorde sitt intåg i vardagen. För 

att bemöta denna förändring utarbetades läran om människa-maskininteraktion. Denna har i 

sin tur utvecklats till människa-datorinteraktion. Med denna lära ligger fokuset på att 

användaranpassa system för just den person som ska använda det. 

Examensarbetet har genomförts på ett telekomföretags utvecklingsavdelning. Den 

genomförda användaranpassningen har varit på fyra olika webbaserade system. Tre av dessa 

har fått ett gemensamt användargränssnitt, och den sista är specialanpassat för en 

mobiltelefon, närmare bestämt för iPhone. 

Genomförandet började med en genomgång av teorier om människa-datorinteraktion, där 

fokus har legat på att definiera användarna av systemen. Vidare genomfördes även studier 

om hur man designar för webbsidor. För att bättre förstå vad som skulle göras, analyserades 

motsvarande system som redan finns ute på marknaden. Även systemen som arbetet skulle 

genomföras på blev analyserade.  Med dessa analyser och teorin i bakgrunden övergick 

arbetet till att ta fram vilka användare som skulle nyttja de olika systemen. Den 

informationen samlades in via diskussion med företagsledningen. Med hjälp av detta togs tre 

användarprofiler fram som har används under själva utvecklingen av användargränssnitten.  

Slutligen utvärderades metoden som har använts i examensarbetet. Utvärderingen är även 

utvecklad så att den visar hur väl användargränssnittet passar de användarprofiler som togs 

fram. Utöver det analyserades även de förändringar som har genomförts. Jämförelse gjordes 

på systemen som fanns sedan tidigare och systemen som togs fram under examensarbetet.  
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1 Inledning 
Tekniken intåg i människans liv har inneburit många förändringar. Maskinerna skulle 

användas av de stora folkmassorna men det var svårt i början, tills man började tänka på 

människa-maskininteraktion.  Idag har utvecklingen gått ännu längre – det är olika slags 

skärmar på dessa maskiner och maskiner har till större del blivit datorer.  Numera pratas det 

om människa-datorinteraktion. Med hjälp av idéer kring interaktion mellan människa och 

dator kan man anpassa system till olika målgrupper och på det sättet göra system lättare att 

hantera.  För att ta ett exempel, om en användare vill ringa ett telefonsamtal, vill den 

användaren bara knappa in ett telefonnummer i sin telefon och sen ska det skötas 

automatiskt.  Användaren i detta fall bryr sig inte om det som händer i telefonen eller att en 

länk mellan olika basstationer sätts upp och kopplas vidare tills användaren till slut når 

personen hon försökte ringa.  

Användaren är inte intresserad av vad som händer i bakgrunden utan vill bara att systemet 

ska utföra det som efterfrågats. Användaren ska inte heller behöva tveka över hur systemet 

ska användas utan ska kunna känna att allt är logiskt. Detta kräver att en ordentlig 

undersökning görs av vilka som ska använda systemet och vad som är logiskt för just denna 

grupp av användare. Under flera decennier har det bedrivits forskning inom detta område för 

att hitta metoder för att göra system användarvänliga. 

Detta examensarbete kommer att utgå från befintliga prototyper av två system. Ett så kallat 

provisioneringssystem vars syfte är att vara stöd för administratörer att skicka ut 

inställningar till sina användare. Den andra är en webbklient som ska underlätta för 

användarna av systemet möjligheten att sätta upp samtal mellan två telefoner. Webbklienten 

kommer att designas i två varianter, en vanlig webbklient och en webbapplikation för 

iPhone. Företagets webbsida kommer även att designas och följa övriga systemens layout. 

1.1 Problemformulering 

Företaget har färdiga tekniska lösningar som de vill sälja till kunder. Däremot har dessa 

tekniska lösningar ännu inte användaranpassats med tydliga gränssnitt och flödesscheman, 

vilket gör att dessa produkter inte är redo att presenteras för kunder. Problemformuleringen 

lyder; Vad finns det för brister i de befintliga systemen ur ett användarperspektiv, hur vet 

man vilka som är användare? 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av befintliga teorier ta fram en metod för 

att analysera vilka som skall använda systemen och utifrån analysen ta fram ett 

användaranpassat gränssnitt.  

1.3 Om företaget 

Företaget där examensarbetet har utförts är ett företag verksamt inom telecomindustrin.  

Företagets verksamhet bedrivs med två linjer, den ena linjen är distribution inom telefoni, 

nätverksprodukter och datakommunikation och den andra linjen är utveckling, där detta 

examensarbete ingår. 

Utvecklingsverksamheten inom företaget består av ett system som i sin tur genererar flera 

produkter. Systemets uppgift är att sänka samtalskostnaderna för företag genom att det tar 

fram vilken form av samtal som är optimalt; antingen ringer telefonväxeln upp både 

användaren som vill ringa samtalet och det andra telefonnumret, att göra ett samtal genom 

telefonväxeln eller ringa som vanligt. Det finns fyra produkter som ingår i systemet. Tre av 

dem är en och samma produkt med lite olika innehåll. I dessa tre ingår även ett 

provisioneringssystem som gör det lättare att distribuera produkterna till användare. 

Produkterna är applikationer som används i mobiltelefoner. När applikationen är igång tas 

uppringningen av ett samtal över av applikationen som sköter den. Dessa tre produkter är i 

dagsläget begränsade till ett fåtal mobiltelefoner och därför finns den fjärde produkten som 

är webbaserad, den tillåter användare att logga in på en webbsida och slå in två 

telefonnummer som samtalet sedan kopplas mellan.  
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2 Kravspecifikation för examensarbetet 
Examensarbetet består av fyra delar; ta fram en webbsida för företaget, användaranpassa 

provisioneringssystemet och webbklienten samt ta fram en webbapplikation motsvarande 

webbklienten till iPhone. Alla dessa fyra system ska följa samma layout och färgtema. 

Kravspecifikationen nedan är en tolkning av det företaget ville få ut av detta examensarbete. 

Personerna som framförde åsikten vad examensarbetet skulle leda till har dock ingen 

erfarenhet inom människa-datorinteraktion, men ansåg sig veta vad de ville ha i slutändan. 

2.1 Webbsida 

Kraven som ställdes på hemsidan var följande: 

 Lätt att navigera 

 En stor flashspelare som ska visa olika innehåll 

 Färgtemat skulle vara blått och följa loggans färger  

 Lätt att redigera innehållet 

 Lätt att uppdatera systemdesignen 

 Under tidens gång ställdes även kravet att sidan ska bygga på CMS-systemet Joomla 

2.2 Provisioneringssystem 

Kraven för provisioneringssystemet var följande: 

 Systemets layout ska följa webbsidans layout 

 Användaranpassad 

2.3 Webbklient 

Kraven för webbklienten var samma som för provisioneringssystemet. 

2.4 Webbapplikation för iPhone 

Kraven för webbapplikationen för iPhone var samma som för webbklienten och 

provisioneringssystemet. Här ställdes dock ett extra krav, att webbapplikationen skulle följa 

iPhones utseende och känsla. 
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3 Teori 
I teoristycket kommer människa-datorinteraktion att definieras, vi kommer även att titta 

närmare på hur man definierar användare med hjälp av så kallade personas. Vidare kommer 

även teori som har använts för framtagning av en webbplats pressenteras.  

3.1 Vad är människa-datorinteraktion? 

Människa-datorinteraktion definieras som ett system designat för att hjälpa människor att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och säkert sätt (Preece 1994). Vidare definierar 

Donald A. Norman i boken The psychology of everyday things från 1988 två nyckelbegrepp, 

synlighet och tillgänglighet, för vad god människa-datorinteraktion är. 

Med synlighet menar Norman (1988) att medvetenheten hos användare ska finnas om hur 

uppgiften ska genomföras bara genom att användaren tittar på systemet. Användare ska 

aldrig behöva tveka om vad de ska göra. 

Tillgängligheten syftar till att användaren utifrån de objekt som finns på skärmen ska veta 

vilka möjliga funktioner som finns i systemet. 

3.2 Definiera användare med hjälp av personas 

Vid utveckling av ett system är den intuitiva arbetsgången att integrera den faktiska 

användaren från första början, både under utvecklingen och under designstadiet.  Enligt 

Alan Cooper (2004) finns dock brister i detta. Cooper menar att användare ibland fokuserar 

för mycket på små detaljer som i en tidig fas inte är väsentliga för utvecklingen.  Enligt 

Cooper finns det andra, bättre sätt att genomföra användarcentrerad systemdesign. Att vid 

designen byta ut verkliga användare mot fiktiva är enligt Cooper en bättre lösning. För att 

kunna göra det har Cooper utvecklat ett koncept som kallas personas. Personas innebär att 

man ska utveckla en exakt beskrivning av systemets användare och vad som ska 

åstadkommas med systemet. Informationen ska komma från ganska många verkliga 

användare som sedan omvandlas till ett fåtal fiktiva användare. Vidare anser Cooper att det 

mest effektiva sättet att tillfredställa en bred grupp är att designa för en enda persona. 

Cooper säger även att man aldrig ska referera till användare i en designprocess utan enbart 

till persona. Begreppet användare är inte tillräkligt specifikt för att beskriva vilken persona 
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det handlar om menar Cooper. Han menar att begreppet användare måste anpassas till 

mjukvaran medan det i verkligheten ska vara mjukvaran som ska anpassas för användaren. 

Persona är en mer specificerad fiktiv användare som speglar de faktiska användarnas 

karaktärsdrag.  

Vidare anser Cooper att persona ska namnges – detta kommer att medföra att 

programmerarna alltid kommer att tro att det är en användare. Alison Head (2003) har 

utifrån Coopers beskrivning sammanställt en lista på faktorer hon anser bör vara med vid 

framtagning av persona, fritt översatt från engelska:  

 Namn (riktigt namn som Anna eller Johan, etc.) 

 Ålder 

 Foto 

 Personlig information (inklusive familje- och privatliv) 

 Arbetsmiljö, (de verktyg som används och under vilka förutsättningar arbetet utförs, 

snarare än en befattningsbeskrivning) 

 Datorkunskap och vad man har för webbvana 

 Irritationsmoment och frustration över tekniska saker 

 Attityder 

 Motivation till att använda en högteknologisk produkt  

 Vanor för informationssökning och favoritkällor 

 Personliga och professionella mål 

 Citat 

Man ska inte skapa för många personas, mellan tre och sju beroende på projektets 

omfattning. De personas som skapas ska vara trovärdiga så att utvecklingsteamet accepterar 

dem. Beskrivningen av varje persona ska definieras på en till två sidor. Vidare ska specifika 

detaljer i arbetsflödet och dagliga beteendemönster identifieras. För att spegla datorvanan 

hos en persona ska två till tre tekniska färdigheter beskrivas om den. För att göra olika 

personas unika kan man definiera en till två fiktiva detaljer om dess intressen eller vanor. 

Personas ska baseras på intervjuer och insamlade data och inte någon man känner från sin 

omgivning. Vidare ska persona aldrig återanvändas vid nya projekt, den är unik för just det 

projektet.  
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3.2.1 Nackdelar med Personas 

Det finns en del nackdelar med att använda sig av personas och dessa lyfts fram på olika 

sätt. En nackdel som Chapman och Milham (2006) lyfter fram hade gått att undvika, 

eftersom det bara visar att kunskapen om personas kan vara för liten i ett utvecklingsteam. 

De ger ett exempel där hela 50 personas har används i ett projekt. Detta har lett till att teamet 

har svårt att komma ihåg dem och använda dem i designen. Andra nackdelar som Chapman 

och Milham tar upp är att möjligheten till validering inte existerar då personas som metod är 

inte vetenskaplig. Vidare menar de att det är svårt, om inte omöjligt, att verifiera personas 

noggrannhet. Chapman och Milham (2006) frågar sig också hur många användare som 

gömmer sig bakom varje personas. För att få en trovärdighet i personas menar Chapman och 

Milham (2006) att det krävs mycket material och att få in detta material är dyrt och svårt. 

Pruitt och Adlin (2006) har vänt lite på problemet och tycker att personas som är väl 

framtagna skulle kunna vara en nackdel. De anser då att fokus kan flyttas helt eller delvis 

från användarna. Genom detta försvinner användarna helt från utvecklingsprocessen. 

3.2.2 Fördelar med Personas 

Calabria (2004) lyfter fram att personas gör det möjligt att inte behöva lägga flera månader 

på att samla in användarkrav. Samtidigt menar hon att det går att utvärdera design med 

personas och på det sättet spara dyra användbarhetstester. 

Cooper, et al. (2007) anser att det blir lättare att fokusera på användare genom personas. 

Vidare menar författarna att personas hjälper till att dra slutsatser om användarna. Enligt 

författarna bidrar personas även i marknadsföring och andra områden där produktens 

användare är intressanta. 

Pruitt och Grudin (2003) är inne på att de verkliga användarna kan bidra till att data från 

undersökningar och andra metoder glöms bort. De är även inne på att användarna kan 

komplicera processen. Rruitt och Grudin (2003) är därmed inne på samma spår som Cooper, 

et al. (2007), att användarfokus blir tydligare med personas och att de bidrar till att det blir 

lättare att dra slutsatser. 
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3.3 Designa en webbplats 

Söderström (2001) har i artikeln ”En sajt kräver tre sorters design” beskrivit att det finns tre 

skilda viktiga aspekter att ta hänsyn till under designen av en webbplats. De tre sorters 

design han beskriver är grafisk design, informationsdesign och slutligen interaktionsdesign.  

Den grafiska designen ska uppfylla kraven på ”att se och gilla”. Här menar Söderström att 

den grafiska designen ska vara estetisk och teknisk. Vidare menar han att den grafiska 

designen ska vara i samspel med webbsidans syfte och erbjudande. Söderström menar att 

om den grafiska designens syfte är att besökare ska titta och gilla så ska det finnas en 

ytterligare design som ska få besökare att hitta och begripa. Det är här informationsdesignen 

kommer in i bilden, ”att hitta och förstå”. Här tycker Söderström att man ska ställa sig 

frågorna (direkt citerat av Söderström 2001): 

 Hur ska det material vi samlat på en sajt organiseras?  

 Hur ska vi fördela innehållet på olika avdelningar?  

 Ska vi ha många "grunda" avdelningar? Eller få, djupa, med många nivåer? Och 

vad ska de kallas?  

 Hur ska vi formulera oss så att besökarna förstår vad som döljer sig under varje 

avdelning? 

 Och hur ska de enskilda sidorna disponeras, för att besökaren ska begripa var hon 

hamnat, och vad just denna sida erbjuder henne? 

 Var på sidan ska olika "informationsbitar" placeras? 

Slutligen har vi den sista designen, interaktionen, det vill säga ”att göra”. Denna design 

handlar om att besökare ska kunna göra saker på sidan. Söderström menar att en besökare 

måste integreras med webbsidan då han till exempel ska beställa saker, skicka meddelanden 

eller registrera sig. Vidare handlar interaktionsdesignen även om i vilken ordning saker ska 

dyka upp. Som exempel tas ett fall där en kund har köpt en produkt på en webbsida. När 

denna kund har bestämt sig och går till kassan, när ska han ange sitt kreditkortsnummer? 

Ska det vara i början av köpprocessen eller ska det vara i slutet? 

Vidare skriver Söderström att webbplatsen har olika tyngdpunkter. Webbsidor som endast är 

grafisk designade är rena reklamsidor som inte innehåller så mycket information att 

organisera. Myndigheter och organisationer har oftast mycket information att organisera och 
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där med ska tyngden läggas på informationsdesignen. Slutligen ska sidor såsom e-

handelssidor eller webbappliaktionssidor lägga tyngden på interaktionsdesign då det på 

dessa sidor innebär att användaren måste göra saker. 

 

Figur 1. Söderströms modell av tre sorters design för en webbsida och vilka sidor som passar bäst till vilken design. 

Söderström poängterar att få sidor har bara en design. Nedan visas en bild på hur besökare 

beter sig på en webbsida. 

 

Figur 2. Söderströms modell om hur en besökare beter sig på en webbsida. 

3.4 Innehållshanteringssystemet Joomla! 

Joomla! (hädanefter hänvisat till som Joomla) är ett innehållshanteringssystem (engelska: 

Content Management System eller CMS). Systemet gör det möjligt att bygga webbplatser 

och kraftfulla webbapplikationer.  Joomla är utvecklat i skriptspråket PHP,  med stöd av 

databasen MySQL. Joomla består av två delar, den första är administrationsdelen som även 
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är kallad backend och den andra är den publika delen även kallad frontend. Eftersom Joomla 

har öppen källkod finns det många tillägg, moduler och mallar. Det är även väldigt lätt att 

som utvecklare utveckla nya tillägg, moduler och mallar till systemet. De krav som ställs för 

att kunna göra detta är att ha förståelse för webbutveckling, dvs kunna skriva HTML och 

CSS men också kunna PHP och MySQL. Med denna kunskap i ryggen är det så snart man 

har satt sig in i Joomla fritt fram att ta fram webbsidor med Joomla. (Joomla 2009)   
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer de val som har gjorts under examensarbetets gång att presenteras. Till 

att börja med existerade en del val inte alls, eftersom systemet redan var påbörjat när 

examensarbetet tog vid, som till exempel att provisioneringssystemet och webbklienten var 

redan påbörjat i Java Server Pages, och att utvecklingsverktyget som företaget använder var 

Eclipse.  

4.1 Val av metod 

Trots att examensarbetet till stor del har varit ett utvecklingsarbete, har fokus legat på att 

definiera användarna av systemet med hjälp av Alan Coopers koncept personas. 

Framställningen av personas har varit väldigt bristfällig, då det inte har funnits några 

möjliga användare att intervjua. Istället har diskussioner med företagsledningen förts för att 

rama in möjliga användare. Efter att personas hade sammanställts övergick arbetet till att 

designa tre av systemen; provisioneringssystemet, webbklienten och webbapplikationen för 

iPhone.  

Grundtanken för genomförandet av examensarbetet var givetvis att intervjua systemens 

användare för att kunna sammanställa personas. Detta var ett missförstånd mellan 

undertecknad och företagsledningen, det visade sig att det ännu inte fanns några användare 

att intervjua. Framtagningen av personas kunde ha varit väldefinierade genom att intervjua 

användare av motsvarande system för att försöka ringa in behoven av systemet. Försök 

gjordes att finna användare av motsvarande system men på grund av att företagsledningen 

inte såg meningen i att analysera dem gick inte det heller att genomföra.  

Personas användes inte alls vid framtagningen av företagets webbplats. Istället har 

konkurrenternas webbsidor granskats så att en uppfattning har skapats hur webbsidor i 

företagets marknad ser ut. Denna metod användes även vid arbetet med webbapplikationen 

för iPhone, parallellt med personas. För iPhonapplikationen gick det bra att ta fram en 

persona, men genom att granska motsvarande system blev det lättare att validera resultatet, 

speciellt eftersom företaget inte hade någon motsvarighet till systemet sen innan.  
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4.2 Företagets webbsida 

Kravet ställdes att webbsidan skulle utvecklas i innehållshanteringssystemet Joomla. Här 

fanns ingen valmöjlighet, men en diskussion fördes med företagsledningen där jag tyckte att 

ett egenutvecklat system för webbsidan och själva administrationssidan skulle ha varit det 

bästa för företaget. Joomla är ett väldigt stort system för att användas i ett så pass litet 

sammanhang. Vidare skulle administrationssystemet kunna utformats mer mot vad företaget 

ville ha och man skulle inte behöva använda Joomlas standard. 

Informationsdesignen har varit nyckeln för framtagningen av denna sida. Diskussion fördes 

med företagsledningen för att få fram information och mål över vad webbsidan skulle 

innehålla. Efter denna diskussion har själva menyn och innehållet utformats. En sekundär 

meny har även lags till på webbsidan för att besökarna lättare ska kunna navigera genom 

systemen.  

4.3 Provisioneringssystemet  

Angreppssättet var att föra en diskussion med företagsledningen för att få fram vilka som är 

tänkbara användare för provisioneringssystemet. Efter diskussionen har en persona skapats 

som sedan har använts vid design av interaktionen. Då systemet inte hade några 

testanvändare var det svårt att analysera hur en användare beter sig i det ursprungliga 

systemet. Ett annat angreppssätt hade kunnat vara att använda sig av heuristisk 

utvärderingsmetod. Detta skulle innebära att flera experter inom användbarhetsområdet 

tillsammans skulle utföra en analys av bristerna i systemet. Efter att en persona hade 

sammanställts övergick arbetet att ta fram en interaktionsdesign. 

4.4 Webbklienten 

Tillvägagångssättet har varit detsamma som för provisioneringssystemet. 

4.5 Webbapplikationen för iPhone  

Analys av motsvarande system i iPhone som det går att ringa via genomfördes. Utifrån den 

analysen, företagets krav samt personas togs iPhonewebbapplikationen fram. I övrigt har 

tillvägagångssättet varit densamma som för provisioneringssystemet och webbklienten. 
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4.6 Val av utvecklingsverktyg 

Utvecklingsverktygen har varit bestämda av företaget. Det fanns ingen möjlighet att välja, 

förutom för framtagning av företagets webbsida. Även där var valen begränsade och 

företagsledningen tog snabbt beslut om att det var Joomla som webbsidan skulle utvecklas i. 

Servern som installerads blev den senaste versionen av Apache med tilläggen PHP och 

MySQL, eftersom det är kraven som Joomla ställer för att fungera på en server. 

Utvecklingen av mallar och moduler gjordes i programmet Notepad++. För att göra dem 

behövdes inga mer avancerade program då det inte behövdes något projekthanteringssystem 

eller motsvarande.  

Provisioneringssystemet och webbklienten hade redan utvecklats funktionsmässigt och här 

användes JBoss som server. Programmeringsspråket var Java Server Pages (JSP). 

Utvecklingen av systemet kördes på Eclipse. Hade detta varit ett helt nytt projekt skulle 

dessa tre system aldrig ha valts. De har bidragit till att en stor del av arbetstiden under 

implementeringen av designen har gått åt till att vänta på att filerna skulle kompileras. 

Antingen var projektet felbyggt i Eclipse, så att kompileringen gick segt, eller så saknades 

det från början en uppfattning om hur projektet skulle skötas vid ändringar av HTML- och 

CSS-filerna.   
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5 Befintliga system 
Examensarbetet inleddes med att granska befintliga system. De systemen som fanns var 

företagets webbsida, provisioneringssystemet för att skicka ut inställningar till 

mobiltelefoner samt en webbklient som hade till uppgift att sätta upp ett samtal mellan två 

telefonnummer.  

5.1 Företagets webbsida 

Företagets hemsida fanns redan innan examensarbetet började. Sidan var gjord i början av 

året under samma period som företagets systemlösning presenterades officiellt, under 

mässan Easyfairs den 17 februari 2009. 

  

Figur 3. Företagets webbsida innan examensarbetet. 

Själva sidan är byggd på ett bloggsystem och ser mer ut som en blogg än en officiell 

företagssida. Nya skrytsamma tekniker har använts väldigt flitigt men för lite omtanke om 

vad som ska synas på sidan har visats. Det mesta på sidan bygger på att det ska aktiveras av 

besökaren och att menyer och knappar ska tonas in och ut när man klickar på dem eller för 

pekaren över området. Till exempel finns en sökruta högst uppe till höger som användaren 

måste aktivera för att kunna använda, och då öppnas sökrutan sakta innan användaren kan 

mata in sökordet. Då pekaren är över meny så tonas en undermeny fram och den processen 

känns väldigt långsam. I högra delen av sidan finns det tre knappar vars syfte är väldigt 

oklart för en företagssida. Dessa tre knappar måste man aktivera för att se innehållet i och 

även dessa tonas ut för att användare ska kunna se innehållet. Vidare hittar man under dessa 

knappar ännu en sökruta och taggar. Sidans skal är inte anpassat till svenska trots att själva 

innehållet är på svenska. 
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Det är lite oklart om det existerar ett administrationssystem för webbsidan, eftersom ingen 

information kunde fås av företagsledningen om den saken. 

5.2 Provisioneringssystemet  

Samtalsoptimeringssystemet består av fyra produkter, tre applikationer man kan installera i 

vissa utvalda mobiltelefoner och en webbapplikation som man kan använda i en begränsad 

form via en webbplats. Applikationer som ska installeras på telefonerna måste på något sätt 

distribueras ut till kunderna och för detta ändamål finns det så kallade 

provisioneringssystemet. Från detta system skickas SMS ut till användarnas mobiltelefoner. 

SMS:et innehåller två länkar, en där användaren kan ladda ner applikationen och en där man 

kan hämta hem konfigurationer för just denna användare.  

Provisioneringssystemet har tre typer av användare; user, manager och administrator. Den 

vanliga användaren user kan via sin mobiltelefon logga in på systemet och ladda ner de 

senaste inställningarna som gäller för honom. User kommer hädanefter att kallas 

slutanvändaren. Manager kan vara en administratör på ett företag som ska kunna 

administrera utskicken av applikationer till sina slutanvändare, denna användare ser även till 

att rätt konfigurationer skickas ut till slutanvändarna. Slutligen finns administrator, en 

superanvändare som, förutom det manager kan göra, även kan administrera managers och 

ladda upp uppdateringar av applikationer i systemet. 

5.2.1 User 

Som slutanvändare kan man göra två saker. Man kan logga in och redigera 

användaruppgifter, dvs. i detta fall lösenordet och sitt telefonnummer. Vidare går det att 

logga in för att hämta hem konfigurationer som är specifika för just denna slutanvändare. 

Hämtningen av konfigurationer sker via slutanvändarens mobiltelefon genom att följa den 

länk som skickats ut via SMS. Slutanvändaren får även SMS första gången som 

applikationen används om var slutanvändaren kan hämta applikationer eller om managern 

har information om nya uppdateringar av applikationerna. 
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5.2.2 Manager 

Managern ser till att slutanvändarna får rätt applikation och konfiguration för den. Manager 

kan göra ett par saker när han är inloggad; ändra sitt lösenord, lägga till en grupp med 

slutanvändare och redigera slutanvändare. 

För att ändra sitt lösenord klickar han på knappen ”Modify Password” och fyller i sitt gamla 

lösenord och sitt nya två gånger och klickar på ”Confirm”. 

Slutanvändare grupperas i systemet, dessa grupper har då gemensamma konfigurationer som 

manager kan skicka ut. För att lägga till en ny grupp klickar man på ”Add Group” där man 

skriver gruppens namn. Under det dyker olika fält upp för att ställa in konfigurationerna för 

denna grupp. På denna nivå går det inte att lägga till slutanvändare.  

 

Figur 4. Formulär för att skapa ny grupp och dess konfiguration. 
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För att lägga till slutanvändarna måste man välja att redigera gruppen. Efter att man har fyllt 

i alla uppgifter som behövs och klickat på knappen ”Add Group” som befinner sig längst 

nere i formuläret kommer ett popup-meddelande. Detta meddelande bekräftar att den nya 

gruppen har lagts till och frågar om man vill lägga till ny grupp. Man måste svara på detta 

genom att klicka på ”OK” eller ”Avbryt”, där Avbryt innebär att man inte vill lägga till flera 

grupper och att man skickas vidare till att uppdatera en grupp. Om något har blivit fel 

kommer istället ett popup-fönster med ett felmeddelande. 

Under menyknappen ”Update Group” finns ett formulär som liknar det förra. Det enda som 

skiljer dem åt är att här finns ett fält då man väljer vilken grupp man vill uppdatera och 

längst nere har man möjlighet att lägga till nya slutanvändare i den valda gruppen. När man 

väljer en grupp laddas sidan om med de inställningar som finns för denna grupp, även 

slutanvändarna laddas in i slutet av formuläret. För att bara lägga till slutanvändare får man 

gå till ”Update Group” och välja grupp och sedan ta sig längst nere på sidan för att fylla i 

formuläret. När man är färdig med den processen och har lagt till alla slutanvändare klickar 

man på ”Save Group”. För att radera en grupp väljs ”Update Group” sedan vilken grupp det 

rör sig om och därefter längst nere på sidan klicka på ”Delete Group”. Se Bilaga 1. 

 

Figur 5. Skärmbild av SMS-utskick till slutanvändare. 

Utskicket av SMS till slutanvändare sker genom att manager i menyn klickar på ”Update 

Group”. Där inne väljs vilken grupp som ska få SMS:en till, sedan klickas på ”Deploy”. Här 

inne finns tre fält. Den första innehåller alla slutanvändare, på en och samma rad i detta fält 
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ser man att när det senast skickades ut uppdateringar till slutanvändaren, namnet på 

slutanvändaren och till slut telefonnummer till användaren. Fält nummer två är tomt och hit 

ska man överföra slutanvändare från fält nummer ett som man vill skicka ut uppdateringar 

till. Slutligen innehåller sista fältet de versioner av applikationer som kan skickas till 

slutanvändarna. När valen är klara klickar man på ”Deploy” och om allt går bra skickas 

SMS:en iväg. 

5.2.3 Administrator 

Administrator eller superanvändaren kan göra allt det en manager gör. Skillnaden här är att 

superanvändaren även ser alla grupper och vid skapandet av nya grupper måste han välja till 

vilken manager gruppen ska tillhöra. 

Saker som endast superanvändaren kan göra är redigera alla managers, ladda upp nya 

versioner av applikationen och ändra inställningar för SMS-utskicken. 

Under menyknappen ”Managers” kan superanvändaren radera befintliga managers och 

lägga till nya. Att radera är vid detta tillfälle omöjligt. 

Vid uppladdningen av nya versioner av applikationer så klickar man på ”Upload 

Installation”. Här inne väljs filen som ska laddas upp och klickar på ”upload”. 

Servern som systemet kör på är utrustad med ett SIM-kort. Tack vare detta kort går det att 

skicka ut SMS till slutanvändarna. Under menyknappen ”Serial Control” kan man göra 

inställningar som gäller för just denna server.  

5.3 Webbklienten 

Webbklienten är utvecklad för att man ska kunna sätta upp ett samtal mellan två 

telefonnummer. Det finns två typer av användare i detta system, user och administrator. 

Som user, eller en vanlig användare kan man sätta upp ett samtal mellan två telefonnummer, 

se adressboken, redigera adressboken, ändra lite på sina inställningar och se någon form av 

statistik. Som administrator kan man göra precis som den vanliga användaren kan men även 

administrera produkten. Utöver vad en vanlig användare kan göra, kan en administrator även 

administrera olika konton, se detaljerad statistik över alla användare, inställningar för server, 
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hantera telefonnummer som ska delas ut till varje användare och hantera SMS-inställningar. 

Dessa förklaras mer djupgående längre ner. 

5.3.1 User 

Meningen med denna produkt är att en person ska kunna sätta upp ett samtal mellan två 

telefonnummer. Direkt efter inloggningen finns möjlighet att mata in två telefonnummer och 

sedan klicka på ”Call”. När användaren har aktiverat samtalet ringer servern upp det första 

telefonnumret, som i de flesta fallen är användarens egen telefon. Då servern märker att det 

första numret har svarat ringer den upp det andra telefonnumret. Samtalet är nu kopplat. 

 

Figur 6. Sidan där två telefonnummer matas in och samtalet kan kopplas mellan dessa två. 

För att förenkla uppringningen finns det möjlighet att ha en adressbok i produkten. Denna 

funktion har fåt två knappar i menyn, den ena för att redigera adressboken och den andra för 

att använda adressboken. Vid redigeringen av adressboken, ”Adress book manager”, får man 

upp rader med fält som man kan redigera; förnamn, efternamn, telefonnummer och om 

kontakten ska vara publik. Kontakterna är uppdelade i olika sidor där användaren själv får 

bestämma hur många kontakter han vill se per sida. De befintliga kontakterna syns överst på 

sidan och för att lägga till nya kontakter får man gå längst ner på sidan, där man hittar 

motsvarande fält som är tomma och fyller i.  
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Figur 7. Redigeringsläge av adressboken. 

Under ”Adress book” hittar användare den adressbok som det går att ringa från. Där ser 

användaren sina kontakter, som är uppdelade på sidor och användaren själv kan bestämma 

hur många kontakter som ska synas per sida. Ovanför kontakterna finns ett alfabet som ska 

underlätta hanteringen av kontakter. Användaren kan genom att klicka på en av bokstäverna 

få upp alla sina kontakter där förnamnet börjar med den bokstaven. Denna möjlighet finns 

även i redigeringsläge. Då adressboken ska användas och användaren vill ringa upp en 

kontakt klickar användaren på ”call contact” bredvid den kontakt han vill ringa. 

 

Figur 8. Adressboken, som det går att ringa från. 

Under ”Settings” kan användare redigera sitt lösenord och telefonnummer och det finns fler 

inställningar men det är oklart vad de är till för. Varje användare har ett unikt fast 

telefonnummer som går att använda för att nå just denna användare. Det är detta nummer 

som syns när användaren skapar samtal. Under inställningar har användaren möjlighet att 

välja om det numret ska peka mot användarens eget telefonnummer eller om den ska fastna i 

växeln. Detta är väldigt bra eftersom det ger användare möjlighet att ha ett enhetligt 

telefonnummer utåt. När någon ringer det telefonnumret kan användare välja att hänvisa 

numret till telefonen på kontoret, mobiltelefonen eller varför inte hemtelefonen om personen 

jobbar hemifrån. Detta fungerar även utomlands vilket gör det möjligt att personen kan sitta, 

till exempel i Shanghai, och ha ett svenskt nummer som kunden ringer till. 
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Slutligen kan användaren se sin egen statistik under sista menyknappen ”Statistics”. Här går 

det att se vilka samtal som har skapats med detta konto, när de ringdes upp och hur lång tid 

samtalet varade.  

5.3.2 Administrator 

Administrator på webbklienten kan göra samma sak som en vanlig användare. Skillnaden är 

att här finns en extra meny där det går att välja mellan att vara user eller administrator. 

Väljer han administrator byts menyn ut till den som gäller för administratörer. 

Under den nya menyn kan administratörer redigera samtliga konton som finns i systemet. 

Detta sker på samma sätt som när en vanlig användare ska redigera sitt konto med 

förändringen att man väljer vilket konto man vill redigera. Administratören kan även lägga 

till flera konton. 

Vidare kan en administratör se mer detaljerad information om alla samtal som har gått 

genom webbklienten, vem som skapade samtalet, mellan vilka telefonnummer, när samtalet 

startades och hur länge det pågick. Han kan även se sammanfattningen av hur mycket varje 

konto har ringt för totalt. 

Inställningar till telefonväxeln sköts under menyknappen ”Settings”. Vidare under ”PBX 

Number” ligger alla tillgängliga telefonnummer som finns i telefonväxeln. Här kan man 

även lägga till fler om så behövs. Dessa telefonnummer, som tidigare nämnts under vanliga 

användare, kopplas till användarna och man kan nå användarna via dessa telefonnummer. 

Slutligen kan en användare skicka ett SMS till systemet med sina användaruppgifter och två 

telefonnummer som ett samtal ska skapas mellan. Under menyknappen ”SMS Settings” kan 

dessa inställningar göras för att administrera hur sådant ska gå till.  
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6 Motsvarande system  
För att lyckas med att ta fram en bra webbsida samt en bra webbapplikation för iPhone har 

motsvarande system analyserats. Eftersom det har varit svårt att hitta motsvarande system 

till provisioneringssystemet och den vanliga webbklienten kommer de inte att finas med i 

detta avsnitt. 

6.1 Motsvarande webbsidor 

Andra företag som finns i samma bransch som företaget där detta examensarbete har 

genomförts har analyserats för att säkerställa vad som är bra innehållsdesign. De webbsidor 

som har blivit granskade är; telepo.com, mencsystem.se och onrelay.com. 

6.1.1 Telepo.com 

Telepos webbsida har en meny näst högst uppe. Startsidan har en stor flashspelare som visar 

tre typer av bilder med text som förklarar deras system. Under denna finns det tre rutor som 

är nyheter, kontakta företaget och en övrig ruta.  I menyn finns det sex knappar; Home, 

Solution Overview, Products, Support, Parners och About Telepo. När besökaren för musen 

över en menyknapp, förutom över Home, dyker en undermeny upp. Den börjar med en liten 

förklaring och sedan lite ikoner och sist en punktlista som går att klicka på. Väljer man en av 

dessa i denna punktlista så kommer man till en sida där flashspelarens plats har byts ut mot 

en undermenylistan till vänster och text till höger. Texten är väldigt tydlig och stor. Ovanför 

texten finns en bild som ska visa produkter företaget säljer.  

 

Figur 9. Startsidan hos telepo.com. 
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6.1.2 Mencsystem.se 

Mencsystems webbsida har på motsvarade sätt meny näst högst uppe på sidan. Även här 

dyker undermenyer upp när besökaren har musen över en menyknapp. Meny känns väldigt 

lång och går inte snabbt få en överblick över. Den består av nio val där Start och Produkter 

är längst till vänster och resten följer efter. Samtiga sidor på webbsidan har under meny tre 

fält, en till vänster som är lite smalare än alla andra och en till höger som är nästa dobbel så 

stor som den till vänster. Det största fältet är mitten. Sidan känns på samma sätt som meny, 

svår att få en överblick då det är mycket innehåll som presenteras nära varande, även högen 

har svårt att fokusera på texten som ska läsas. Går man in på någon del av sidan så har även 

denna sida en undermeny till vänster som visas. 

 

Figur 10. Startsidan hos mencsystem.se.  

6.1.3 Onrelay.com  

Onrelays webbsida har på samma sätt som båda föregående sidor en meny näst högst uppe. 

Den har även undermeny, dock har öppnas dennas webbsidas undermeny uppåt och inte 

nedåt som föregående webbsidor. Texten är allmänt för liten på sidan och det är svårt att få 

en överblick av sidan. Sidan är väldigt kompakt och det bidrar till den dåliga helhetssynen. I 

meny finns inte heller någon knapp för att komma till startsidan utan besökaren måste klicka 

på logotypen högst uppe för att komma till startsidan. När man lämnar startsidan och 

kommer till en annan del av sidan så är även den för kompakt och texten för liten. Här 

upptäcker man även att texten har lite för ljus färg vilket även den bidrar till att 

helhetsbilden blir dålig. Ögonen har lite för svårt att fastna på texten som ska läsas även. 

Denna webbsida har även den undermeny till vänster som båda tidigare när man är inne på 

en specifik sida. 
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Figur 11. Startsidan hos onrelay.com. 

6.2 Motsvarande iPhoneapplikationer 

Applikationer som det går att sätta upp samtal med har granskats. Detta för att få en 

uppfattning hur sådana applikationer ser ut och även de gränssnitten iPhone använder. De 

applikationer som har granskats är iPhones egen telefonfunktion, Skype och Truphone. 

6.2.1 Telefonfunktionen i iPhone 

iPhones inbyggda telefonfunktion har väldigt tydliga knappar. När användaren matar in ett 

telefonnummer justeras telefonnumret i grupper om tre eller två siffror. Detta gör att 

användaren har möjligt att snabbt kontrollera numret som har matats in. Skulle användaren 

inte ha detta telefonnummer i telefonboken så kan användaren snabbt via ett knapptryck 

spara kontakten, knappen finns näst längst ner. Nästa knapp på samma rad är ringknappen. 

Och sen finns det en raderingsknapp där användaren kan radera ett nummer i taget ifall 

numret är felslaget. Lägst nere finns menyn för telefonfunktionen. Här nere finns det en 

favoritlista, senaste genomförda samtal, kontakter, knappsatsen och röstbrevlådan. Menyn 

innehåller både text och tydliga ikoner. Under kontakter får man se alla kontakter i 

bokstavsordning och lite till höger hittar man alfabetet och kan på ett smidigt sätt ta sig till 

en specifik bokstav snabbt. När användaren klickar på kontakten öppnas 

kontaktinformationen. Här väljer man vilket av kontaktens telefonnummer man vill ringa 

till, så körs samtalet igång.  
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Figur 12. iPhones inbyggda telefonfunktion och dess kontaktbok. 

6.2.2 Skype 

Skypes applikation för iPhone är väldigt lik iPhones egen telefonfunktion. Knappsatsen ser 

mycket ut som iPhones egna. Telefonnumret presenteras däremot hopslaget och grupperas 

inte. Till höger om telefonnumret som matas in finns en knapp som man kan klicka på för att 

hämta in ett telefonnummer från iPhones egen kontaktbok. Näst längst ner finns en SMS-

knapp och i mitten, på motsvarande sätt som i iPhones egen knappsats, finns ringknappen. 

Och sist på denna rad finns raderarknappen även den på samma sätt som i iPhones egna 

knappsats. Skype har sin egen kontaktbok som är online och kan nås från olika 

Skypeapplikationer. Här blandas både kontakter som bara finns i Skype men även kontakter 

som användare har sparat med bara telefonnummer. Dessa syns med en bild bredvid. 

 

Figur 13. Skype med kontaktbok. 



 
25 

 

6.2.3 Truphone 

Truphone har en knappsats som liknar de tidigare men den har inte den simulerade 3D-

effekten som de andra. Numret som knappas in presenteras något mindre än de två andra 

och grupperas inte. Näst längst nere finns tre knappar, den första visar hur mycket pengar 

som finns på kontot och vid klick av den har man möjlighet att ladda på sitt konto. De två 

andra knappar är motsvarade de två tidigare nämnda applikationerna. Kontaktboken laddas 

in från iPhone och ser likadan ut. Dock syns inte menyn när man är i detta läge.  

 

Figur 14. Truphone och kontaktboken. 

  



 
26 

 

7 Resultat 
Avsnittet kommer att presentera de förbättringar som har gjorts samt hur detta har gått till. 

Även de personas som har tagits fram kommer att presenteras i detta avsnitt. I bilagorna går 

det att se det slutgiltiga resultatet. 

7.1 Personas 

Diskussioner med företaget har lett till att tre typer av personas har identifierats. Dessa tre är 

superanvändaren, avancerade användaren samt vanliga användaren. 

7.1.1 Superanvändare 

Superanvändaren är en man eller kvinna i åldern 30-50 år. Vi kan kalla superanvändaren för 

Maria Larsson. Maria jobbar på ett stort telefonoperatörsbolag där hon jobbar med 

telefonväxlar och är ofta ute hos kunder och installerar telefonväxlar. Maria är väldigt insatt 

i hur telefonväxlar fungerar och älskar att uttrycka sig med fackspråk. När Maria är ute hos 

kunder agerar hon som ett stöd för kunderna och får förklara saker, vilket hon trivs med. 

Tyvärr kan det bli väldigt tekniska förklaringar som kunden inte alltid förstår.  

Maria är gift och har tre barn. Hon blir ofta uppringd av grannar och vänner som gärna vill 

ha hjälp med saker, det kan vara allt från att installera ett program på datorn till att hon ska 

förklara för grannen hur man kan skicka SMS. Hon gillar att sitta framför datorn och pilla på 

saker och tycker att hon lär sig nya saker hela tiden.  

Uppgifter som Maria vill utföra med provisioneringssystemet är att smidigt kunna skicka 

iväg konfigurationer till sina grupper, men även administrera systemet. Med 

administrationsdelen av webbklienten vill Maria även där smidigt administrera användarna 

som finns i systemet. 

7.1.2 Avancerad användare 

Avancerad användare är en man eller kvinna mellan 20 och 35 år som vi kan döpa till 

Martin Jansson.  Martin bor ihop med sin flickvän, jobbar på ett stort mediebolag och är ofta 

ute på fältet och jobbar. Företaget Martin jobbar på har för ett par månader sen beslutat att 
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alla anställda ska ha en iPhone och det tycker han är jätteroligt. Han använder iPhone till allt 

och provar nya applikationer hela tiden. Martin vill ha det senaste på inom tekniken, snarast. 

De uppgifter som Martin vill genomföra i iPhonewebbapplikationen är att han på ett smidigt 

sätt ska kunna ringa personer när han jobbar utanför kontoret. Vidare tycker Martin att det är 

kul om den ser fräsch ut också, så han slipper skämmas om någon ska se applikationen han 

använder. 

7.1.3  Vanlig användare 

Vanlig användare är i åldern 30-60 år och är en man eller kvinna. Vi kan kalla den vanliga 

användaren för Gudrun Svenson. Gudrun jobbar som ekonomiansvarig på ett stort 

stålverksbolag i Sverige. Hon spenderar mycket tid på resande fot och är ofta utomlands. 

Gudrun måste samordna ekonomin med andra i koncernen och många samtal görs från 

utlandet till Sverige och vice versa. 

Gudrun är gift och har två vuxna barn och fem barnbarn. Hon är inte precis den man vänder 

sig till när det gäller tekniska problem utan får oftast hjälp av sina barn och ibland till och 

med barnbarnen. En stor sak för henne var när hon för ett par månader sen lärde sig att 

ansluta sin bärbara dator mot ett trädlöst nätverk. Hon tycker detta är så bra då hon är på 

resande fot och kan snabbt ansluta sig till Internet om bara hotellet har trådlöst nätverk. 

Gudrun vill genom webbklienten kunna starta telefonsamtal när hon är utomlands men även 

från kontoret i Sverige. Då är det smidigt att ha en adressbok i webbsystemet för att snabbt 

kunna hitta personer. Hon tycker att det är jobbigt att knappa telefonnummer och leta i 

adressboken på en liten mobiltelefon. 

7.2 Grafisk design 

Grafiska designen som skulle användas på webbsidan, provisioneringssystemet och 

webbklienten togs fram efter de grundspecifikationer som företaget hade ställt, till exempel 

att följa loggans färger. Hela listan över kravspecifikationer finns i avsnitt två. Designen har 

använts för att besökarna ska uppleva att systemet till hör ett och samma företag. För att det 

ska vara lätt för ögonen att titta på sidan så valdes vitt där innehållet skulle presenteras. Den 

blåa färgen, som kommer från företagets logga, användes som en ram runt innehållsområdet. 
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Detta för att ögonen lättare skulle fokusera på innehållet. En lite lätt skuggning gjordes för 

att förstärka fokus ännu mer. Vidare användes blått på menyn, menyn placerades direkt 

under loggan och skulle sträcka sig över hela sidans bredd för att besökare av sidan lätt 

skulle kunna navigera. Placeringen skapar även en ytterligare inramning av innehållet, så att 

det inte skulle blandas ihop med logotypen allra högst upp. 

Grafiska designen optimerades för 1024 pixlars skärmbredd. Denna slutsats togs efter en 

granskning av olika företagssidor inom samma bransch. Tittar man vidare på webbsidor på 

nätet är de flesta optimerade för 1024 pixlar i bredd eller mindre och inte alls många för en 

högre storlek. 

 

Figur 15. Grafiska designen för tre av systemen. 

Webbapplikationen för iPhone har anpassats så att den avspeglar iPhones egna grafiska 

design. Den är optimerad till iPhones storlek och skrollning sker vertikalt.  

 

Figur 16. Grafiska designen för iPhones webbapplikation. 
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Högst upp på varje del av applikationen finns företagets logotyp samt applikationens namn. 

Längst ner finns en meny som avspeglar iPhones egna användargränssnitt. Mellan dessa två 

visas innehållet; knappsatsen för att ringa, adressboken med mera, beroende på vad 

användaren väljer i menyn. 

7.3 Informationsdesignen 

Informationsdesignen är framtagen så att den följer samma spår på tre av systemen. Den 

sista, iPhonewebbapplikationen, har fått ett annorlunda informationsdesign. 

7.3.1 Företagets webbsida 

Oavsätt var besökaren befinner sig på webbsidan ska det gå lätt att hitta till startsidan. 

Därför placerades knappen som tar besökaren till startsidan längst till vänster i menyn. Nästa 

menyknapp blev Produkter. Besökaren ska snabbt kunna hitta information om de produkter 

företaget har och därför har de samlats under en och samma knapp. När användaren håller 

musen över knappen visas en undermeny för just produkter. Nästa knapp i menyn är Om 

Företaget AB. Här finns, på samma sätt som under Produkter en undermeny som visar mer 

specifika saker om företaget som besökaren snabbt kan hitta till. Och till slut har vi Kontakta 

oss där besökarna kan ta kontakt med företaget på ett smidigt sätt via ett formulär. 

 

Figur 17. Företagets startsida som togs fram under examensarbetet. 
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Företagets webbsida har dessutom en annorlunda layout i botten på startsidan. Här har tre 

rutor placerats så det går att uppmärksamma något extra mycket från startsidan. Exempelvis 

kan företaget lägga in nyhetsrubriker i en av rutorna, eller uppmärksamma en specifik 

produkt. 

Undermenyer finns i menyn men för att besökaren ska lätt kunna veta var den befinner sig 

eller kunna välja en annan del av undermenyn togs det fram en plats på vänster sida där den 

skulle visas. Via denna går det snabbare att navigera när besökaren redan är under till 

exempel Produkter eller Om Företaget. 

 

Figur 18. Företagens innehållssida. 
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Textinnehållet på webbsidan är framtagen av företagsledningen och det innehållet har inte 

gått att påverka. Detta har resulterat i att texterna är väldigt tekniska och riktar sig inte till 

allmänheten. 

7.3.2 Provisioneringssystemet 

Systemet har fått en meny som baseras på just vad användare vill göra. Den viktigaste biten 

för en Manager är att administrera grupper, därför har det som tidigare var olika menyval 

angående administration grupperats ihop. Det resulterade i att knappen Groups lades till 

längt till vänster i systemets meny, följt av Modify Password därefter Help och till sist Log 

out. 

För en superanvändare har flera knappar lagts till. Fortfarande är Groups den viktigaste men 

sen kommer möjligheten att redigera dem olika Managers. Vidare följer Upload Client så att 

användaren kan ladda upp nya klienter som sen ska gå att distribuera. Till slut har knappen 

Serial Control lagts till följt är samma tre knappar som för en Manager. 

7.3.3 Webbklienten 

Systemets syfte är att användaren ska kunna sätta upp ett telefonsamtal mellan sin egen 

telefon och en annan. Därför har menyknapparna utformats så att Call ligger först. Under 

denna knapp hittar användarna både möjligheten att sätta upp samtalet men även 

adressboken. Nästa knapp är Settings där användare kan ändra inställningar. Vidare har vi 

även Statistics där användare kan se vilka samtal som har satts upp. Till slut har en knapp 

för att användaren ska kunna logga ut lagts till. 

Superanvändare har fått tre extra knappar. Den första är Users där det går att administrera 

användarna av klienten. I det här fallet gäller det både iPhone webbapplikationen och den 

webbklienten. Sen finns System Settings för att administrera telefonnummer och 

serverinställningar. Och tillslut har System Statistics lagts till där superanvändare i detalj kan 

se alla användarens genomförda samtal. Dessa tre knappar har lagts till innan Logout. 
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7.3.4 Webbapplikationen för iPhone  

Informationsdesignen har på samma sätt som den grafiska designen blivit olik de andra 

systemen. För att iPhoneanvändarna ska känna igen sig i menysättet har benämningen blivit 

den samma som på iPhones egen informationsdesign. För att sätta upp ett samtal går 

användaren till Keypad, vill användaren komma åt sin adressbok som är i systemet tar han 

sig till Contact. Vidare har en extra funktion lagts till, Presence, där användaren kan ange 

om och varför han är upptagen. Sen finns det även Settings där användare kan redigera lätta 

inställningar och till slut finns det en knapp för att logga ut. Dessa knappar har inte bara text 

på sig utan är utökade med ikoner, så att användaren komma ihåg ikoner istället för text, 

samtidigt som det avspeglar det övriga tänket i iPhonelayouten. På detta sätt ska en 

iPhoneanvändare inte behöva lära sig en ny layout utan kan känna sig bekväm i att röra sig 

mellan den här webbapplikationen och övriga applikationer på telefonen.   

7.4 Interaktionsdesignen 

Interaktionsdesignen har tagits fram genom att låta användare göra rätt saker på rätt plats. 

Tre av systemen har varit fokuserade på denna design, den sista – företagets webbsida – har 

inte varit alls fokuserad på denna design. 

7.4.1 Provisoneringssystemet 

Implementeringen av den grafiska designen gjordes först, för att se vilka förändringar den i 

sig kunde åstadkomma. Systemet upplevdes direkt mycket bättre och lättare att förstå. Efter 

detta övergick arbetet att hitta brister som finns i systemet utifrån personasperspektivet. 

Brister som hittades var oftast oklarheter i informationen, i den mening att besökarna fick se 

en annan rubrik än vad de klickade på. Till exempel kunde det i menyn stå ”Serial Control” 

och när besökaren kom in på den avdelningen stod det istället ”Welcome to Provision 

System Serial Control Page” som rubrik. Detta kan uppfattas väldigt långt att läsa vilket kan 

göra att besökare inte läser hela rubriken och missuppfattar var han befinner sig. Den stora 

bristen som hittades var hur systemet var uppbyggt kring grupphanteringen. Detta är kärnan 

i systemet. Det finns inget flöde i denna bit av systemet, ingen röd tråd för användaren att 

följa. När frågan ställdes vad persona vill göra med systemet kan man se följande: 



 
33 

 

 Ställa in konfigurera för en grupp av användare, dvs. de som ska ladda ner 

applikationen och konfigurationen till den. Detta ska göras genom att: 

o Skapa ny grupp 

o Redigera befintlig grupp 

 Uppdatera listan med användare: 

o Lägga till flera 

o Ändra telefonnummer 

o Ta bort  

 Skicka ut inställningar till gruppen/specifika användare i gruppen 

Utifrån denna punktlista skapades ett flödesschema med de tre huvudskaliga delmålen för att 

tillfredställa en personas behov, det vill säga konfiguration, slutanvändare och till slut 

skicka ut . Under konfigurationer är samtliga fält uppdelade så att användaren snabbt kan 

hitta de fält som ska fyllas i. Slutanvändarna är listade på ett sätt som det snabbt går att 

överblicka och samtidigt redigera på ett smidigt sätt, genom att bara klicka på pennan eller 

krysset. Penna är för att redigera och krysset är för att radera. Och till slut har vi 

utskickningsläge där användaren får välja vilka slutanvändare som ska få konfigurationen 

eller applikationen.  

Under (Bilaga 2) finns bilder på det färdiga systemet som togs fram under examensarbetet. 

Där går det även att se alla stegen i flödesschemat.  

7.4.2 Webbklienten 

Utgångspunkten har varit att anpassa systemet så att användaren inte ska behöva klicka 

mycket för att genomföra ett samtal, eftersom just samtalen är huvudsaken med detta 

system. För att genomföra ett samtal med det nya systemet behöver användaren endast veta 

vem han ska ringa, namn eller ett telefonnummer. Under samma flik i menyn, Call, finns 

adressboken där användaren kan spara kontakter. Genom att klicka på telefonluren sätts 

samtalet upp till den telefonen. Om användaren ska ringa ett telefonnummer som inte är 

sparat i adressboken den tidigare finns ett fält högst uppe på sidan där telefonnumret matas 

in. Till vänster om det fältet finns det ett telefonnummer som ska vara användaren egna 

nummer. Om användaren är utomlands och har ett tillfälligt nummer går det att genom att 
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klicka på pennan redigera numret och på det sättet sätta upp samtalet till hans nya 

telefonnummer. 

 

Figur 19. Startsidan i webbklienten, överst går det att mata in ett telefonnummer och under den finns adressboken. 

Vidare har ändringar genomförts under Settings där vissa fält har varit för obegripliga för en 

vanlig användare. Dessa fält har plockats bort helt och det är nu bara administratören av 

systemet som kan ändra dessa. På samma sätt har användarna tidigare haft möjlighet att 

redigera alla fält, nu är många fält låsta till administrationsnivå även om de fortfarande är 

synliga för användare, under Settings. Dessa fält är bland annat det officiella och det interna 

numret, de bör inte kunna ändras av alla men bör vara synligt för användarna.  

Statistics har inte ändrats alls, eftersom det har saknats uppfattning vad användarna vill få ut 

av sådan information. 

Av de förändringar som har gjorts på administrationsnivå kan den största skett under 

systeminställningar. Tidigare fanns det tre menyknappar där det gick att ställa in olika saker. 

Två av dessa har slagits ihop till System Settings och den sista har försvunnit då det har 

saknats funktionalitet för dessa inställningar. 
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7.4.3 Webbapplikationen för iPhone  

Klienten har inte funnits tidigare utan tagits fram från grunden för att visa att det går att få 

samma funktioner i en iPhonewebbapplikation som i webbklienten. Interaktionsdesignen 

bygger mycket på att användare inte ska känna att denna klient inte hör hemma på en 

iPhone. För att ringa ett samtal får användaren upp en knappsats där numret matas in och 

sedan trycka på Call-knappen. Vidare finns det även här en adressbok dock under en annan 

menyknapp. Här kan användaren genom att bara klicka på namnet sätta upp ett samtal med 

den kontakten. 

 

Figur 20. Webbapplikation för iPhone, till vänster knappsatsen och till höger adressboken. 

Extra funktionalitet som har lagts till i denna klient är Presence, där användare kan ange om 

han inte är tillgänglig och orsaken till det. Och till slut finns även här möjlighet att ändra 

inställningar på ett sätt som liknar mer iPhones utseende. 

För att användare inte ska behöva tänka efter så mycket har ikoner i menyn skapats som 

användare kan förknippa med funktionaliteten som döljer sig bakom knappen. Vidare ändrar 

dessa ikoner färg, som att bakgrunden blir lite ljusare, för att användaren på ett snabbt sätt 

ska veta var han befinner sig i klienten.  
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8 Utvärdering 
Informationsdesign är viktigt för samtliga system. Enligt Normans (1988) tillgänglighet, en 

av de två nyckelbegrepp för vad en god människa-datorinteraktion är, är det viktigt att 

användare direkt får veta vad som är möjligt att göra med systemet. Vidare nämndes sex 

frågor från Söderström (2001) hur innehållsdesignen ska designas. Med hjälp av Normans 

tillgänglighet och Söderströms togs meny fram för de olika systemen. För att användarna 

skulle förstå var de befinner sig infördes även ett fält undermeny som berättade för 

användaren var i systemet användare befinner sig och hur djupt den har klättrat in. 

Under detta avsnitt kommer resultatet från föregående avsnitt att utvärderas med hjälp av 

den teori som finns i avsnitt tre. Vidare kommer även skillnaden i hur de olika systemen var 

i början och hur resultatet blev att utvärderas. Utvärderingen kommer att vara uppdelad i de 

fyra system som har arbetats fram och till sist görs en övergripande slutsats över resultaten. 

8.1 Företagets webbsida 

Söderström (2001) delar upp processen att designa en webbplats i tre delar. De två tyngsta 

delarna som har använts i framtagningen av företagets webbsida har varit grafisk design och 

informationsdesign. Den grafiska designen skulle besökare ”se och gilla” som Söderström 

nämner. Resultatet blev en blå sida som upplevs som professionell och bekväm att vila 

ögonen på. Vidare har informationsdesignen gjorts om enligt Söderströms sex frågor. Dessa 

två nyckeldesigner har gjort att sidan upplevs mycket fräschare. Skillnaderna från originalet 

är stora då originalsidan var mer en blogg än en företagssida. Besökarna kan på ett smidigt 

sätt hitta informationen, då namngivningen av menyerna har bearbetats. Biten som inte gick 

att påverka under examensarbetet var det huvudsakliga textinnehållet på webbsidan. Hade 

examensarbetet omfattat även texterna hade innehållet blivit mindre tekniskt och mer 

tilltalande för en generell kund. Kunder som eventuellt besöker sidan är kanske inte så 

tekniska av sig och behöver inte veta i detalj hur produkterna fungerar med väldigt mycket 

fackspråk. Det sägs ofta inom läran om användarperspektiv att generellt sett är inte 

användare intresserade av hur saker fungerar, det ska bara fungera. På samma sätt vill 

”kunden” här bara ha ett system som gör uppgiften, och bryr sig troligtvis inte så mycket om 

hur tekniken fungerar. 
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Samtliga krav som ställdes för företagets webbsida i början av examensarbetet har blivit 

uppfyllda. Dock är det lite svårt att avgöra hur bra punkten ”lätt att uppdatera 

systemdesignen” är uppfylld, eftersom ingen har försökt att uppdatera den ännu. På grund av 

att systemet Joomla har använts i bakgrunden så bör dock även denna punkt vara uppfylld. 

Detta för att Joomlasystemet är väl dokumenterat och det finns mycket om det skrivet på 

nätet.  

8.2 Provisioneringssystemet 

Norman (1988) skriver om två nyckelbegrepp, synlighet och tillgänglighet, för en god 

människa-datorinteraktion. Provisioneringssystemet gjordes så att den ska visa direkt för 

användaren vad den kan göra och på vilket sätt uppgifter kan genomföras. I originalet 

saknades däremot ett tydligt flöde som visar hur personas ska genomföra sin huvudsakliga 

uppgift. Med det nya systemet går det snabbt att överblicka samtidigt som det på ett enkelt 

sätt går att hoppa till en bit av flödesschemat. Enligt kravspecifikationen har 

provisioneringssystemet även fått en design som passar ihop med övriga system. 

Interaktionen mellan användaren och systemet har förbättrats avsevärt. I originalet var det 

många fält som användaren möttes av som skulle fyllas i. Och många av dessa var svårlästa 

eftersom innehållet i dessa inte var uppdelade på något sätt som gick snabbt att överblicka. 

Det nya systemet har grupperat fälten och användaren kan snabbt hitta till dem. Samtidigt 

har de fält som inte tidigare haft innehållet uppdelat har delats upp i fler entydiga fält. 

Användaren borde nu uppleva att det är lättare att få en översiktsbild på ett smidigt sätt, som 

önskades i kravspecifikationen.  

Provisioneringssystemet består av väldigt många fackord som är lite obegripliga för många. 

Den persona, dvs. superanvändaren, som togs fram genom företagsledningen visar att den 

som jobbar med ett sådant system är väldigt insatt inom området och förstår sig på fackord. 

Samtidigt som persona snabbt kan överblicka systemet och förstå var i processen den 

befinner sig med fältet under menyn. 

8.3 Webbklienten 

På motsvarande sätt som för provisioneringssystemet har webbklienten förbättrats för 

administratören. Vidare har även den vanliga användaren fått ett bättre sätt att hantera 
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samtal. Användaren behöver inte längre mata in sitt eget nummer för varje samtal som ska 

genomföras. Samtidigt har även adressboken inkluderats redan på startsidan för att 

användaren snabbt ska kunna starta ett samtal. I originalet fanns det även två olika 

menyknappar för att använda adressboken och redigera den. Detta har förbättrats då 

användaren redan från startsidan både kan redigera sina kontakter men även lägga nya till på 

ett smidigt sätt. Även inställningar som användaren kan göra har bearbetats. Konstiga 

förkortningar har skrivits ut i klartext. Uppgifter som administratören ansvarar för har tagits 

bort så att användaren inte ska behöva tänka på dem. 

Den persona, dvs. vanliga användaren, som togs fram genom företagsledningen visar att den 

är väldigt oteknisk och kan knappt ansluta sig till ett trådlöst nätverk. Att ta bort obegripliga 

ord ur inställningar var ett bra beslut som annars kunde generera förvirring hos denna 

persona. Vidare tycker denna persona att det är jobbigt att ringa från en mobiltelefon för att 

det är svårt att hitta kontakter. I den nya webbklienten är adressboken direkt under fälten där 

numret ska matas in och personas kan snabbt sätta upp samtal genom att bara klicka på 

telefonluren. 

Administrationsbiten har inte förändrats så mycket utan inställningar som saknade 

funktionalitet har tagits bort och de övriga inställningar har sammanfogats under en och 

samma menyknapp. Detta påminner väldigt mycket provisioneringssystemet, dvs. 

konfigurationsläget, och användaren känner igen sig. 

På motsvarande sätt som i provisioneringssystemet finns det många fackord under 

administrationsläget. Den persona, dvs. superanvändaren, som arbetar med administration 

gillar terminologi och detta är något positivt. Personas känner sig mer hemma då, istället för 

att behöva lägga sig på en lägre nivå.  

8.4 Webbapplikation för iPhone 

Befintliga iPhoneapplikationer står som grund för detta systems layout, tillsammans med 

den färgsättning som använts för de andra systemen för att man även ska känna igen 

företagets stil. Den som använt någon annan applikation för iPhone känner ganska snabbt 

igen sig i denna webbapplikation. Det är smidigt att övergå mellan de olika menyknapparna 

och ikonerna gör det lättare att komma ihåg vad som döljer sig bakom varje menyknapp. 
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Vidare är det väldigt lätt att sätta upp ett samtal då det inte är så stor skillnad mellan iPhones 

egen knappsats och denna webbapplikations. En iPhoneanvändare kan därför snabbt komma 

igång med applikationen, helt enligt de krav som ställdes i början.  

Utseende var väldigt viktigt för den persona som benämns som en avancerad användare. 

Personan är väldigt teknisk av sig och har de senaste prylar vilket genererade att 

webbapplikationen måste hålla en högklass. Den färdiga klienten gör det och påminner 

väldigt mycket tänket i iPhone. Nu behöver personas inte ”skämmas” ifall någon skulle se 

det han använder. 

8.5 Slutsats över resultatet 

Utifrån den kravspecifikation som togs fram i början av examensarbetet har arbetet 

genomförts på ett korrekt sätt. Samtliga punkter är uppfyllda. Tittar man vidare på de 

förändringar som har genomförts är även det arbetet bra. Dock är detta långt ifrån färdigt, 

här behövs det mer undersökningar och information från de riktiga användarna. På detta sätt 

går användargränssnittet att förbättra ännu mer.   
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9 Slutsats och diskussion 
Problemformuleringen hade tre frågor som examensarbetet skulle besvara. Den första frågan 

om vilka brister som finns i systemen har detta arbete visat genom att presentera befintliga 

systemen. För att ta reda på vilka som skulle använda systemen tog tre personas fram, och 

med hjälp av teori och personas arbetades ett användaranpassat gränssitt fram. 

Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla en metod för att analysera användarna 

av ett par system, och genom detta ta fram ett användaranpassat gränssnitt. Examensarbetet 

har inte kunnat analysera de faktiska användarna, analysen har istället baserats på att 

analysera motsvarande system samt att ta fram personas genom diskussion med 

företagsledningen. Dessa två metoder har testats på olika sätt. Företagets webbsida är helt 

framtagen genom analys av motsvarande webbsidor i branschen. Provisioneringssystemet 

och webbklienten använde sig helt av personas. Webbapplikationen för iPhone togs fram 

med hjälp av analys av motsvarande system samt personas. 

Framtagning av ett användargränssnitt som ska fungera på flera system har varit ett väldigt 

spännande arbete. Detta arbete hade gått att underlätta genom intervjuer av personer som 

använder motsvarande system eller av användare som har använt de system arbetet har 

utförts på. I så fall hade det gått att via de data som samlats in ta fram personas och utifrån 

dem användaranpassa systemet. Detta har inte kunnat ske och istället har diskussioner förts 

med företagsledningen för att försöka ringa in vilka som kan tänka sig vara användare av 

systemen. Ut ifrån den informationen har tre personas tagits fram som har stått för grunden 

av användaranpassningen av systemen. Resultaten har blivit mycket bra och jämfört med 

originalen är det väldigt mycket mer användaranpassat. Detta är dock inte klart och mycket 

kvarstår för att få ett system som är bra för användare. 

Summerar man hela examensarbetet blev det inte som det var tänkt. Slutsatsen är att det går 

i alla fall i första stadiet av framtagningen av en produkt jobba med personas som kanske 

inte är så väldefinierade, det gället dock att vara medveten vad man gör. Framför allt måste 

man vara väldigt inläst på området, så man inser fördelar och nackdelar. För att förstärka sitt 

resultat är det bra att analysera motsvarande system. 
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9.1 Framtida arbete 

Under tiden arbetet genomfördes så har mer och mer förståelse för de olika systemens syfte 

framkommit. Det som bör göras snarast är att dela upp webbklienten i en användardel av 

sidan och en administrationsdel. Detta är två separata system. Delar av administrationsbiten 

bör flyttas över till provisioneringssystemet samtidigt som delar bör flyttas till ett annat 

system som där man ska administrera telefonväxeln. Uppfattningen av webbklienten är att 

den ska kunna vara ansluten till olika telefonväxlar och därför bör den inte vara så bunden 

till just den telefonväxel som företaget har just nu. 

Databasen och helhetsstrukturen av tre av systemen skulle behöva en uppfräschning, 

webbsidans system känns däremot välstrukturerat. Arbetet med systemen har bedrivits av 

tidigare examensarbetare vars kod har byggt på varandra. Därför borde koden skrivas rent 

och databasen göras om för att få ett system som det går snabbt att sätta sig i samtidigt som 

möjlighet att bygga ut utökas och förenklas finns.  

Vad som vidare bör göras är att få ut systemen till riktiga användare och låta dessa testa och 

använda systemen. Det är vid användning av systemen som man kan få tillbaka lite feedback 

och på det sättet göra systemet ännu bättre. Det arbete som har gjort under detta 

examensarbete har blivit en bra bit för att få ut detta till användarna men arbetet är långt 

ifrån färdigt och börs analyseras flera gångar mot riktiga användare. 

9.2 Tips till företaget 

Utveckling av en produkt sker inte bara genom att några programmerare sätter sig och tar 

fram det företaget vill ha. Det handlar om att förstå även vem som ska använda produkten. 

Därför anser detta examensarbete att ett större vikt bör läggas vid användarna av de 

produkter som företaget tar fram. Detta skulle medföra att arbetsprocessen kan bli snabbare 

samtidigt som produkten blir mer användarvänlig. Många samtal har förts med företags-

ledningen och i majoriteten av dessa har det pratats om funktioner som ledningen inte har 

någon aning ifall användarna vill ha den eller ej. De är bra att ha men man bör fråga sig om 

användaren faktiskt behöver dem. Företagsledningen måste även förstå vikten av att 

analysera motsvarande systems användare. Att analysera användarna på motsvarande system 

är som att analysera utseende på motsvarande applikationer. Vid en sådan analys går det att 

få in mycket värdefull data om användarbeteende.   
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11  Bilagor 
Företagets logotyp är borttaget på bilderna nedan. Även produktnamn eller motsvarande 

som kan kopplas till företaget är borttaget. 

11.1 Bilaga 1: Provisioneringssystemet 

11.1.1 Bilaga 1.1: Uppdatering av grupper 
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11.2 Bilaga 2 Provisioneringssystemet efter examensarbetet 

11.2.1 Bilaga 2.1 Lista av grupper 
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11.2.2 Bilaga 2.2 Redigera grupp 
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11.2.3 Bilaga 2.3 Redigera slutanvändarna 

 

11.2.4 Bilaga 2.4 Skicka ut SMS till slutanvändarna 
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