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Abstrakt 
 
Utveckla hantering och distribution av internutbildningar genom digitalisering. En 

kandidatexamensuppsats 22,5 hp i huvudämnet Industridesign av Svante Nystrand. 
 

Shaya Solutions AB verksamma inom IT-säkerhet, webbutveckling och digitalt 
strategiarbete ska ta fram ett digitalt system för hantering av internutbildningar med 

tillhörande verifikationsfunktion till finans-, kredit- och försäkringsbranschen. Målet 
är att underlätta hanteringen av internutbildningar och genom verifikationsfunktionen 

säkerställa att informationen når fram till de anställda. Detta examensarbete 
undersöker och definierar det tilltänkta tjänstens funktioner och utseende genom 

tjänstedesignsmetoder. 
 

Genom tjänstedesignmetoden kundresa och kvalitativa intervjuer med de 
inblandade aktörerna undersöks och definieras funktioner och utseende. Utifrån 

deras behov, krav och önskemål utformas sedan funktioner och utseende för att 
tillgodose alla inblandade aktörer. 

 
Resultatet är en kundresa där interaktioner och funktioner mellan personas är 

inritade. Utifrån kundresan har UX-design och visuella kommunikationsteorier 
använts för att skapa ett förslag på utformning och utseende för den framtida 

tjänsten.  
 

 
 
 

 
 

 

 
Sökord: tjänstedesign, service design, kundresa, koncept, internutbildning, 

utbildning, utbildningsportal, finans.  



   

Förord 
 

Stort tack till Shaya Solutions AB. Utan er öppenhet och hjälp hade detta arbete 

aldrig kunnat genomföras. Jag tror på det ni gör och att er tjänst kommer att bli 
riktigt bra! 
 

Jag vill också rikta ett stort tack till mina föräldrar som genom hela arbetet har 
stöttat mig och gett mig nya idéer och infallsvinklar. Och framförallt tack för det 

arbete ni lagt ner för att hjälpa mig att vara konsekvent och bibehålla en röd tråd 
genom uppsatsen. 

 
Till min handledare Gunnar Anderung vill jag rikta ett stort tack. Du har genom hela 

skoltiden gett mig användbara verktyg, tips och råd vilket har varit till stor hjälp 
under detta arbete. Utan dig hade jag aldrig kunnat definiera ämnet tjänstedesign 

och uppsatsen hade inte blivit vad den blev. 

 

Svante Nystrand 
2017-05-15 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Finans-, kredit- och försäkringsbranschen är under tillsyn av Finansinspektionen (FI). 

De tolkar regelverk som EU tar fram och skapar utifrån detta nationella lagar och 
förordningar. Det ställs krav på att företag i branschen tillgodogör sig denna 
information vilket medför krav på kontinuerlig utbildning av anställda. I dagsläget 

distribueras denna information oftast genom föreläsningar, papperskompendier och 
handouts, se Figur 1. Den anställde ansvar själv för att tillgodogöra sig 

informationen. 
 

Finansinspektionens (2014a,b) nya lagar FFFS 2014:1 & 2014:5 innebär att företaget 
är tvungen att verifiera att den anställde tagit emot och förstått innehållet i nya lagar 

och förordningar. Detta innebär att ansvaret numera vilar på företaget att säkerställa 
att den anställde har tillgodogjort sig informationen.  

 
Shaya Solutions AB verksamma inom IT-säkerhet, webbutveckling och digitalt 

strategiarbete har med denna bakgrund bestämt sig för att ta fram ett digitalt 
system med tillhörande verifikationsfunktion. Målet är att underlätta hanteringen av 

internutbildningar och genom verifikationsfunktionen säkerställa att informationen 
når fram till de anställda. I detta examensarbete arbetar jag tillsammans med Shaya 

Solutions för att undersöka och definiera det framtida digitala systemets funktioner 
och utseende. 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 1. Ett exempel på handouts som används i dagsläget.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man med hjälp av tjänstedesign kan 
utforma ett koncept som bidrar till att förenkla hantering och distribution av 

internutbildningsmaterial i finans-, kredit- och försäkringssektorn. Konceptet ska 
innehålla en verifikationsfunktion som är användarvänlig och uppfyller lagkraven i 
FFFS 2014:1 & 2014:5 (Finansinspektionen, 2014a,b).  

 
 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar inte hur innehållet i utbildningarna är utformade. Inte heller hur 
lagkrav är utformade eller tillämpas. Uppsatsen undersöker inte huruvida konceptet 

skulle kunna vara applicerbart i andra branscher. Uppsatsen ska inte resultera i en 
färdig produkt utan till ett förslag på funktioner och utseende av en framtida tjänst. 

Grafisk design berörs men är inte huvudämnet för uppsatsen. 
 
 

1.4 Samhällelig relevans 
Uppsatsen kan komma att få ett kommersiellt värde om konceptet blir till en tjänst 
som erbjuds marknaden. Det skulle troligen skapa jobbtillfällen för programmerare 

samt medför ett effektivare och kostnadsbesparande sätt att distribuera denna typ 
av information inom företag. Tjänsten skulle förmodligen också skapa en 

medvetenhet hos arbetsverksamma om aktuella lagar och förordningar vilket skulle 
ge ökad regelefterlevnad. 
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2. Metod 
 

2.1 Tjänstedesignmetoder 
Uppsatsen undersöker problemet genom användande av tjänstedesignmetoder 
skapade för att ta fram tjänster och funktioner. Stickdorn & Schneider (2012) 

beskriver tjänstedesign som en process som innehåller: undersökning, skapande, 
reflektion, och implementering. Genom en workshop och kvalitativa intervjuer 

skapades ett informationsunderlag från beslutsfattande personer för 
internutbildningar, de som utför internutbildningar samt användare. En 
marknadsanalys gjordes genom att titta på liknande internetbaserade 

utbildningsupplägg. Detta för att se paralleller och dra lärdomar utifrån deras 
funktioner och utformning vilket gav mig ett bredare synsätt och en djupare 

förståelse för hur olika utbildningar genomförs. 
 

Uppsatsen använder i huvudsak den tjänstedesignsmetod som heter kundresa 
(Stickdorn & Schneider, 2012). Kundresan kan användas för att undersöka och 

komma med förslag på utformning och funktioner. Det är en metod där en tjänst 
målas upp likt en karta där berörda personas och interaktioner mellan dessa ritas in. 

Kartan ligger sedan till grund för att analysera och diskutera problem som finns i 
dagsläget, hur de hänger ihop och påverkar varandra. Arbetet med kundresa 

återfinns i styckena 3.4 Kundresa och i 4.1 Vilka funktioner bör finnas för att vi ska 

lösa dagens problem.  



   4 

2.2 UX-designteorier 
För arbetet med att ta fram ett förslag på utformning och utseende av funktioner 
användes UX-designsteorier. Detta för att säkerställa användarvänlighet och 

funktionalitet samt underlätta kommunikationen med programutvecklare. Teorierna 
användes för att skapa funktioner och utseende som bidrar till en bättre 
helhetsupplevelse. Det kan tillexempel handla om hur stor en viss knapp ska vara 

och hur den förhåller sig till andra knappar genom placering och hur dessa är tänkta 
att användas (Garret, 2011). Teorierna tillämpas i stycket 4.3.2 Funktioners 

utseende. Hur UX-designteorier kan användas för att kommunicera med 

programutvecklare beskrivs i stycket 4.2 Hur får man en programutvecklare att förstå 

användarna. 

 
 

2.3 Visuella kommunikationsteorier 
Genom att arbeta med funktionella färger kan en produkts fysiska och 
kommunikativa funktioner förstärkas (Bergström, 2013). Visuella 
kommunikationsteorier användes därför vid utformningen av förslag till funktioner 

och val av färgsättning. I stycket 4.3.1 Färg förklaras teoriernas användning och 

betydelse för det slutgiltiga visuella utseendet. 
 

 

2.4 Etiska dimensioner 
Intervjuer med människor medför alltid etiskt utmanande frågor men inom detta 
ämne och undersökningsområde har de etiska dimensionerna varit hanterbara. 

Under arbetet har det varit viktigt för mig att behandla alla inblandade informanter 
med respekt samt att vid eventuella inspelningar av intervjuer och liknande ställa 
frågan om informanten godkänner inspelning och respektera om denna ej ville att 

inspelning skulle ske.  
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3. Undersökning 
 
Under undersökningsfasen tittade jag på hur Shaya Solutions såg på 

internutbildningar i dagsläget. Tjänstens tilltänkta målgrupp och inblandade aktörer 
identifierades och intervjuades för att få ett underlag till hur krav och önskemål på 

funktioner och utseende såg ut. Med grund i informationen som kom fram i 
undersökningens första del togs en kundresa för att visualisera problem som finns i 

dagsläget. Undersökningen innehåller också en kortare genomgång av tre 
webbaserade utbildningssidor som finns på marknaden i dag. 

 
 

3.1 Workshop 
För att förstå hur Shaya Solutions såg på internutbildningar utfördes en workshop. 

Workshopen syftade till att ge svar på hur de såg på tjänsten idag och hur långt de 
har kommit med idéer och tankar på hur framtidens tjänst skulle kunna vara 

utformad. En viktig del för mitt fortsatta arbete var också att genom workshopen 
identifiera ytterligare aktörer/informanter som behövde intervjuas. 

 
Workshopen genomfördes i två delar. I den första delen gavs informanterna i uppgift 

att enskilt skriva ner två positiva och två negativa kommentarer eller problem som 
de upplever återfinns i dagens sätt att utföra internutbildningar. Utfallet låg sedan till 

grund för en diskussion där vi analyserade svaren för att få fram underliggande 
problem eller hitta anledningar till det gav en positiv eller negativ upplevelse. 

Informationen och diskussionen ämnade till att skapa ett underlag till det som 
senare skulle bli kundresan i Figur 5 på sidan 11 (Stickdorn & Schneider, 2012). 

 
Under workshopens andra del fokuserade vi på kundresan. Varje informant fick 

skissa upp hur de såg på resan eller processen från utbildningsbehov till genomförd 
utbildning. Detta gav mig en uppfattning av hur mycket informanterna egentligen 
förstod av händelser som påverkar utbildningsmomentet. 
 

 



   6 

Figur 2. Workshop med Shaya Solutions där en första kundresa skapades. 

 

På whiteboarden (Figur 2) sammanställdes, med utgångspunkt i allas enskilda 
skisser, en gemensam skiss som senare skulle ligga till grund för en kundresa. 

Utifrån detta diskuterades utseendet och jag kunde hjälpa till genom att ställa frågor 
med grund i de problem eller kommentarer som uppkommit under workshopens 

första del. Informanterna kunde vara med och justera den uppritade kundresan till 
dess att alla hade en gemensam bild av hur de ser på tjänsten i dagsläget. De 

beskrev bland annat problem som avsaknad av samlingsplats för internutbildningar, 
kommunikation mellan anställda och avsaknaden av verifikationsfunktion.   
 

Workshopen gav mig en insikt på hur viktigt det är att alla på ett företag har samma 
syn och mål med det som man jobbar med. Under workshopen uppkom frågor och 

funderingar från olika personer på Shaya Solutions som visade att de inte hade en 
gemensam bild av genomförande och mål. Genom workshopen kunde vi diskutera 

och gemensam besluta genomförandesätt och målbild.  
 

Under workshopen identifierades flera inblandade aktörer för den framtida tjänsten. 
Vi identifierade aktörer som företaget, compliance officers, utbildningsadministratör 

och användare. Aktörernas roller var till viss del okända för Shaya Solutions innan 
workshopen hade genomförts. Användaren är självklart alltid viktig men under 

workshopen framkom att det är compliance officer som väljer på vilket sätt de vill 
arbeta och med vilket system. Denna grupp av aktörer är därför viktig att tillgodose 

med funktioner och användarvänlighet. Om målgruppen inte tilltalas kommer 
tjänsten troligtvis inte att användas.  
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3.2 Inblandade aktörer 
Under workshopen identifierades flera inblandade aktörer som jag valt att definiera 
och namnge genom att använda personas. En persona är en fiktiv karaktär 

framtagen för att representera behov och krav hos en målgrupp (Garret, 2011). Då 
en tjänst kan ha flera iblandande personer och målgrupper med skilda roller och 
ansvar kan användningen av personas göra det lättare att förstå vilken målgrupp det 

syftas till. Detta genom att varje namngiven persona beskriver tvärsnittet av en 
grupp. 

 
Fyra personas identifierades under workshopen: 

- Företaget. Använder internutbildningar.  
- Compliance officer, även kallad utbildningsansvarig. Identifierar 

utbildningsbehov. 
- Utbildningsadministratör. Administrerar utbildningar och deltagare. 

- Användare. Anställda som tar del utav utbildningsinnehåll. 
Beroende på ett företags kultur och storlek kan compliance officer och 

utbildningsadministratör vara en och samma persona. 
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3.3 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med de målgrupper som finns beskrivna med 
persona i stycke 3.2 Inblandade aktörer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få 

nyanserande beskrivningar från den intervjuades perspektiv och resultatet baseras 
på ord och inte siffror (Kvale, 1997). 

 
Intervjuunderlaget för användare bestod av tio informanter som i dagsläget mottager 

internutbildningar av olika former. Informanternas erfarenhet av internutbildningarna 
skiljer sig något åt då utbildningarnas innehåll och genomförande har varierat. Syftet 

med intervjuerna med användarna var att förstå och få information om vad de 
upplever som problem och vad de önskar för förbättringar med utgångspunkt i hur 

olika internutbildningar genomförs i dagsläget. 
 

Intervjuunderlaget för compliance officer och utbildningsadministratör bestod av fem 
informanter som i dagsläget har beslutsfattande och administrativa roller 

förknippade med internutbildningar. Intervjuerna med informanterna syftade till att få 
kunskap om hur de arbetar i dagsläget, vilka regelverk som styr och vilka behov de 

har som tjänsten i dagsläget inte kan erbjuda. 
 

Under workshopen framkom information att olika personas interagerar med 
varandra på olika sätt. Intervjuerna gav mig beskrivningar och förklaringar på hur 
interaktioner mellan olika personas går till i dagsläget och vilka problem som 

uppstår.  



   9 

3.3.1 Användare 
Under intervjuerna fick användarna lista upp tre bra och tre mindre bra upplevelser 

med internutbildningar som de deltagit i. Detta gav mig en uppfattning om vad 
användare tycker och upplever som problem med internutbildningar. I Figur 3 nedan 

representerar de gröna boxarna de bra upplevelserna och de röda boxarna mindre 
bra upplevelser med dagens internutbildningar. 

Figur 3. Sammanfattning av användarnas bra och mindre bra upplevelser av dagens 
internutbildningar. 
 
För att ta reda på vilka styrkor och svagheter som finns i dagens genomförandesätt 

förde jag en diskussion med varje informant utifrån de bra och mindre bra 
upplevelserna. Jag ville utifrån detta förstå om de hade några idéer eller tankar om 

hur genomförande eller funktioner kunde förbättras. Informanternas upplevelser och 
erfarenheter gav mig underlag till frågor och tankar som jag kunde ställa till de 

beslutsfattande personerna. 
 

Överlag var de flesta informanterna positiva till arbetsrelaterade internutbildningar. 
De tyckte att det var bra med ny och uppdaterad kunskap som kan ge självsäkerhet 

i sitt yrkesutövande. Genomförande med handouts och gruppgenomgångar 
upplevdes som enkla och det var bra att man kunde fråga om det var något man 

inte förstod. Det framkom dock att en del personer tyckte att dessa tillfällen var 
svåra att finna tid till i kalendern och att utbildningen kunde bli långtråkig. Vissa 

menade på att det kunde vara svårt att komma ihåg exakt vad man hade lärt sig och 
i vissa fall hade de glömt eller inte gjort några anteckningar.  
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3.3.2 Compliance officer och utbildningsadministratör 
Jag intervjuade också personer som arbetar med den administrativa och 

beslutsfattande delen av internutbildningar för att få deras syn på eventuella 
problem och förbättringsidéer. Sammanfattning av deras tre bra och tre mindre bra 

upplevelser finns i Figur 4.  

Figur 4. Sammanfattning av compliance officer och utbildningsadministratörers bra och mindre bra 

upplevelser av dagens internutbildningar. 
 

Under intervjuerna framkom det att denna grupp av personer stundtals har en hög 
arbetsbelastning och stora mängder information att hålla reda på. Med bakgrund i 

detta uttryckte de behovet av en lätthanterlig tjänst. De förklarade och belyste 
tydliga problem som finns i dagsläget. Problem så som svårigheten att få 

lättbearbetad statistik från utförda internutbildningar att rapportera till ledning och 
beslutsfattare. Moment som är tvungna att skötas manuellt i kedjan som att 

meddela vem som är i behov av vilken kurs, vilka som har gått och vilka som ska gå 
de olika internutbildningarna är en tidskrävande uppgift.  
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3.4 Kundresa 
Kundresan i Figur 5 är ett resultat av workshopen och intervjuerna och beskriver hur 
processen fungerar idag och var olika problem uppstår. Deltagarna från workshopen 

och intervjuerna har getts möjligheten att kommentera och justera den slutgiltiga 
utformningen av Figur 5. Detta säkerställer att kundresan stämmer överens med 
verkligheten sett utifrån alla inblandades perspektiv. 
 

 
 

Figur 5. Kundresa utifrån hur internutbildningar fungerar i dagsläget och vilka problem som blivit 

identifierade genom workshop och intervjuer.  
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3.5 Marknaden idag 
I stort sett alla större företag och organisationer har behov av att internutbilda sina 
anställda. Marknaden för den här typen av utbildningar är därför stor. Jag har tagit 

del av tre olika websidor som erbjuder utbildning genom så kallade 
utbildningsportaler. Två av sidorna har utformats för att internutbilda anställda inom 
den egna organisationen. Den tredje sidan, som jag valt som referensobjekt, är 

utformad så att mottagaren på ett enkelt och effektivt sätt att kan ta del av den 
information och kunskap som sidan vill förmedla.  

 
Här följer en förklaring av websidornas funktioner. Jag beskriver också mina positiva 

och negativa upplevelser jag fått från websidorna och om jag kan ta med mig något 
av dessa upplevelser i mitt fortsatta arbete. 
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3.5.1 Kärnkraftverkens utbildningsportal 
Kärnkraftverkens utbildningsportal (https://kkvgemensam.ghost.se) (Figur 6) är en 

utbildningssida för de som arbetar på kärntekniska anläggningar. Sidan erbjuder 
internutbildningar som berörda personer kan tillgodogöra sig på webben. 

Utbildningarna syftar till att garantera kunskap och vid genomförd utbildning ges en 
möjlighet att skriva ut ett intyg på kurs som sedan kan lämnas till receptionen på 

varje anläggning där de jobbar. Användaren ansvarar för att registrera sig, ta del av 
innehållet, genomföra kunskapsprovet och skriva ut intyg och lämna det i aktuell 
reception. 

 
Portalen är enkelt uppbyggd och består av PowerPoint liknande sidor, videofilmer 

och ljudfiler. Vid slutet av varje utbildningsmoment besvaras ett antal frågor där ett 
eller flera svar kan vara rätt. Detta rättas sedan och är svaret fel guidas man med 

ytterligare förklarande text till rätt svar. Användaren kan således genom att läsa de 
korta förklarande texterna ändra sitt svar och slutligen rättas och bli godkänd utan 

att behöva göra om hela utbildningsmomentet. Efter godkännandet kan man sedan 
gå vidare till nästa moment tills alla utbildningsmoment är godkända. Portalen vinner 

mycket på sin enkla utformning. Den är informativ och lätt att jobba med. Det som är 
mindre bra är att frågorna på slutet är ganska simpla och användaren ges möjlighet 

att ändra och justera sina svar. Efter godkänd utbildning krävs att användaren 
skriver ut sitt intyg och lämnar in på varje enskild plats där han eller hon ska arbeta. 

Figur 6. Kärnkraftverkens utbildningsportal (https://kkvgemensam.ghost.se). 
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3.5.2 Vårt uppdrag 
Vårt uppdrag är en websida (https://vartuppdrag.se) (Figur 7) som ger statligt 

anställda inom Universitet och Högskola en förståelse för hur skolsystemet fungerar. 
Vilka lagar och regler som påverkar skolväsendet samt vilka skyldigheter skolan har 

gentemot samhället. Websidan utformning erbjuder en kunskapsbas till de statligt 
anställda. Den saknar funktioner som säkerställer om och i så fall vilka användare 

som tillgodogjort sig informationen. 
 
Sidan är enkelt uppbyggd och det är lätt att se på tidslinjen hur långt man kommit 

inom varje utbildningsmoment och hur många moment som kvarstår. Det kan vara 
svårt att ta till sig all information då det kräver att användaren trycker på olika 

interaktiva bilder för att få fram information som ligger bakom dessa. Det är också 
möjligt att gå vidare i utbildningen utan att ha klickat upp all information som finns 

på sidan. Det kan därför finnas en överhängande risk att användaren går miste om 
information. 

 
 

 
Figur 7. Vårt uppdrag (https://vartuppdrag.se). 
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3.5.3 Codecademy 
Codecademy (https://www.codecademy.com/learn) (Figur 8) är en webbsida där 

användaren kan lära sig grundläggande kodskrivning. Den erbjuder en enkel och 
tydlig hands-on metod av lärande. Jag har därför valt att ta med denna sida som 

referens trots att den inte omfattar ämnet internutbildning.  
 

Sidan har ett bibliotek innehållande mängder med utbildningar av olika 
svårighetsgrad. Det är tydligt vilket utbildningsmoment användaren väljer och det 

står också angivet den ungefärliga tidsåtgången. Själva utbildningsmomentet är 
utformat utifrån att sidan delas upp i tre kolumner. Till vänster återfinns en 

beskrivning av vad som ska göras. I mitten kolumnen skriver användaren in koden 
och slutligen visas resultatet i höger kolumn. Utbildningen blir hands-on och 

användaren ser direkt när denne gör rätt eller fel. Sidans utformning gör att 
användaren lär sig genom att själv utföra istället för att läsa om hur saker ska göras. 

Sidan har ingen certifiering men användaren får ett kvitto på att han eller hon har 
klarat av alla moment i varje kategori. 

 
Figur 8. Codeacademy (https://www.codecademy.com/learn). 
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3.6 Sammanfattning undersökning 
Litteratur, workshop och intervjuer gav mig viktig information som låg till grund för 
mitt vidare arbete. Konkreta problem identifierades och det gav mig en bra 

uppfattning om vad som idag fungerar bra och mindre bra. Jag fick också insikt i hur 
komplicerat och invecklat processer inom finanssektorn kan vara. 
 

Intervjuerna var ett bra sätt att jobba vidare med informationen från workshopen. 
Informanterna kunde bekräfta och tillföra ytterligare information till den kundresa 

som jag och Shaya Solutions påbörjat. Intervjuerna gav mig många inputs till vad 
användare värdesätter och hur compliance officer/utbildningsadministratören 

jobbar. Detta gav mig en vägledning för hur jag ska utforma funktioner för att 
tillgodose berörda målgrupper. 
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4. Skapande 
Utifrån information från kundresan i Figur 5, identifierade aktörer samt genomförda 
intervjuer kan nu funktioners utseende och platser ritas in i en framtida kundresa. 
 
4.1 Reflektion 
För att underlätta för företag och organisationers hantering och distribution av 
internutbildningar bör lösningen utformas som en digital plattform, en så kallad 

utbildningsportal. Detta möjliggör att många av dagens manuella moment så som 
kallelser till kurser, avisering av kursuppdateringar och hantering av statistik kan 

förenklas och förbättras genom digital hantering. Med en utbildningsportal kan 
också en verifikationsfunktionen skapas som ger bekräftelse på att varje enskild 

användare tillgodogjort sig information. Med digital hantering kan också statistik 
enklare skapas och presenteras för företagsledning. Statistiken kan vidare 

analyseras för att ligga till grund för riskanalyser. Efter genomförd utbildning bör 
användarna ha möjlighet att gå tillbaka för att söka efter information som de inte 

tillgodogjort sig vid själva utbildningstillfället. Denna information kan samlas i ett så 
kallat referensbibliotek i enlighet med ISO9001:2015 (International Organization for 

Standardization, 2015). Resultatet av arbetet i detta stycke återfinns i Figur 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. En uppdaterad kundresa där en utbildningsportal återfinns och alla dess tilltänkta funktioner 

och interaktioner visualiseras. Återfinns i större skala i Bilaga 1. 
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4.2 Hur får man programutvecklare att förstå användarna 
Utbildningsportalen som ska byggas bör utgå från funktionerna i Figur 9. För att en 
programutvecklare ska kunna omsätta denna information till användarcentrerade 

funktioner kan en structure plane användas (Garret, 2011). Enligt Garret skapar en 
programutvecklare oftast en programvara utifrån vad den ska göra och hur den gör 
det. Detta medför ofta att programvaran byggs efter hur den rent tekniskt kan 

skapas och användarvänligheten hamnar i andra hand. Med hjälp av en structure 
plane kan funktionernas betydelse och roll förklaras och visualiseras på ett sätt som 

är vedertaget i programutvecklingssammanhang (Figur 10). 
 

Figur 10. En så kallad structure plane vilken kan användas för att programutvecklare ska förstå hur 

funktioner hänger ihop med användare (Garret 2011). Återfinns i större skala i Bilaga 2. 
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Structure plane i Figur 10 beskriver den tilltänkta portalens olika funktioner och vilka 

personas som interagerar med vilka funktioner. I portalen finns tre roller: en 
superadministratör, en utbildningsadministratör och användare. 

Superadministratörens roll är att se till att det tekniska fungerar samt att hantera 
olika behörigheter som ger företag och utbildningsadministratörer tillgång till 

utbildningsportalen. Superadministratören sitter antagligen inte på det mottagande 
företaget utan hos Shaya Solutions som tillhandahåller lösningen. 

Utbildningsadministratören är personen inom det mottagande företaget som är 
ansvarig för internutbildningar. Personens roll är att lägga upp utbildningar och 
skapa tillhörande verifikationsfrågor. Han eller hon ska också dela ut behörigheter till 

den enskilde användarens åtkomst till utbildningsportalen. Beroende på företagets 
kultur och storlek kan rollerna som compliance officer och utbildningsadministratör 

återfinnas hos en eller två personer. Vid skilda roller kan behörighet och åtkomst till 
exempel statistikinformation ges till bara en av rollerna. Slutligen har användare sin 

sida där denne kan se nya utbildningar, påbörjade men ej avslutade utbildningar och 
även sitt referensbibliotek med avslutade utbildningar och resultat från dessa.  
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4.3 Utseende 
“Interface design is all about selecting the right interface elements for the task the 
user is trying to accomplish and arranging them on the screen in a way that will be 

readily understood and easily used” (Garret, 2011, s.114). Med utgångspunkt i detta 
citat vill jag utforma ett förslag på utbildningsportalens utseende. 
Programutvecklarna ska vidare kunna använda detta förslag på funktioners 

utseende, färg och placering som en utgångspunkt när de bygger 
utbildningsportalen.  

 

4.3.1 Färg 
I en applikation är det visuella uttrycket viktigt. Bergström (2013) belyser skillnader 
och betydelser av färger för olika användningsområden. Han skriver att en blå färg 

lugnar och leder till exempel till färre arbetsplatsolyckor och att röda och gula färger 
aktiverar hjärnan. Boken beskriver att användande av funktionella färger kan göra att 

produktens fysiska och kommunikativa funktioner förstärkas. Med bakgrund i detta 
användes en blå bakgrundsfärg för att skapa en lugn och säker känsla kombinerat 

med röda och gula färger till notiser för att öka stimulansen och hjärnaktiviteten 
(Figur 11). 
 

 
Figur 11. Användning utav färger. 
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4.3.2 Funktioners utseende 
Funktioners utseende bör utformas efter hur användaren väljer att utföra olika 

handlingar. Det betyder dock inte att den knappen de flesta kommer att trycka på 
först borde göras störst (Garret, 2011). Det handlar om en avvägning och tolkning av 

vilka funktioner eller interaktioner som kommer att göras i vilka steg. Med bakgrund i 
det som Garret (2011) beskriver och informationen i Figur 9 vill jag skapa ett förslag 

på ett enkelt och användarvänligt utseende.  
 
På en websida är navigation mellan sidorna en mycket vital funktion (Garret, 2011). 
Det behöver vara enkelt att ta sig mellan olika sidor men samtidigt behöver det inte 

vara nödvändigt att kunna ta sig till alla sidor från varje enskild sida. Det handlar om 
att hitta vilka funktioner som är relevanta att återfinna på just den specifika sidan. Att 

kunna orientera sig fungerar på samma sätt oavsett om du funderar på vilken dörr 
du kom in igenom eller hur långt in i rummet du gått eller om du befinner dig på en 
websida och letar tillbaka till sidan du just var på. För att göra orienteringen i 

utbildningen enkel och tydlig bör en tidslinje meddela var i själva 
utbildningsmomenten användaren befinner sig (Figur 12).  

Figur 12. En tidslinje visar användaren vart denne befinner sig i en utbildning. 

 

Varje utbildningsmoment ska avslutas med en test som fungerar som 
verifikationsfunktion. Detta test behöver kunna innehålla flera olika svarsalternativ 

där fler än ett kan vara rätt. Fyrkantiga checkboxes (Figur 13) används med fördel 
för denna typen av flervalsfrågor enligt Garret (2011). 

Figur 13. Fyrkantiga checkboxes vilket lämpar sig till flervalsfrågor enligt Garret (2011). 
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5. Implementering 
 
Resultatet nedan visar på hur användargränssnittet skulle kunna se ut ur 
användarens perspektiv vid användning av utbildingsportalen. Förslaget ger 

programutvecklaren en ide till utseende, form och funktion. Utseende och 
utformning av funktioner kan sen appliceras i hela systemet. 

 
 
Nedan i Figur 14-22 följer förslagen på de olika sidornas utformning. 
 

 
Figur 14. Inloggningsutseende.  

Företagslogga

E-post adress

Lösenord

Logga in

Utbildningsportal



   23 

 

 
Figur 15. Utseendet på användarens startsida i portalen efter inloggning. Här finns tre olika 
funktionsknappar samt allmän info. De röda siffrorna visar hur många kurser personen har tillgängliga 
och som inte är genomförda. Det gula utropstecknet meddelar ifall personen har en kurs där 
tidsfristen för genomförandet har löpt ut och måste genomföras snarast. 
 
 
 

 
Figur 16. När du för muspekaren över någon av funktionsknapparna visas ytterligare information.  
  

3 1
Nya kurser Påbörjade kurser Avslutade kurser

!

Om företaget vill ge sina kursdeltagare allmän info, förklara syftet 
med utbildningarna eller meddela allmäna förhållningsregeler.

Annan allmän info. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Inloggad: Test AnvändareFöretagslogga

3 1
Nya kurser Påbörjade kurser Avslutade kurser

!

Om företaget vill ge sina kursdeltagare allmän info, förklara syftet 
med utbildningarna eller meddela allmäna förhållningsregeler.

Kurser du ännu inte deltagit i. 
Gula utropstecknet betyder att 

du har kurser som behöver 
påbörjas snarast.

Annan allmän info. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Inloggad: Test AnvändareFöretagslogga
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Figur 17. Funktionsknapp Nya kurser i Figur 15 leder till denna sida. Här visas nya kurser. Det gula 
utropstecknet meddelar ifall personen har en kurs där tidsfristen för genomförandet har löpt ut och 
måste genomföras snarast. 
 
 
 

 
Figur 18. När du för muspekaren över någon av funktionsknapparna visas ytterligare information om 
kursinnehåll, tidsfrist mm. 
  

Kurser

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

!

Inloggad: Test Användare
Företagslogga

Kurser

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

!

Företagslogga

Kurs 1 handlar om xxx och syftar till xxx. Den måste avslutas före datum 
xx/xx-xx. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Inloggad: Test Användare
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Figur 19. Funktionsknapp Kurs 1 i Figur 17 leder till denna sida. Den vita rutan kan innehålla bilder, 
symboler, videos eller likande kursmaterial med tillhörande text nedanför. Här finns en funktionsknapp 
för framåt och en för bakåt samt en hemknapp uppe i vänstra hörnet för att återgå till användarens 
startsida. 
 
 
 

 
Figur 20. Tidslinjen visar användaren vart denne befinner sig i en utbildning. 
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Figur 21. Verifikationsfunktion med flervalssvar. 
 
 

 
 
Figur 22. Funktionsknapp Avslutade kurser i Figur 15 leder till denna sida. Här finner användaren 
personlig statistik samt gamla kurser som kan användas som referensbibliotek. 
 
 

  

Avslutade kurser

Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Inloggad: Test Användare
Företagslogga

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
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6. Slutsats och Diskussion 
Genom uppsatsen har det ursprungliga problemet definierats och brutits ner till 
mindre beståndsdelar. Workshop och intervjuer har gett möjlighet för informanterna 
att belysa och diskutera de problem som finns i dagsläget. Denna information har 

legat till grund för förslaget hur framtidens tjänst ska utformas. Utifrån detta har jag 
kunnat definiera funktioner och att se till informanternas behov och uttryckta 

problem. Jag har därefter omsatt denna information och format en ny kundresa för 
att definiera och specificera utseende och funktioner på en framtida tjänst. 

 
En svårighet som uppkom under början av arbetet var att definiera vilka de olika 

användarna var. Under workshopen fick jag en första bild av vilken roll varje persona 
hade. Allt eftersom arbetet med kundresorna har genomförts så har de olika rollerna 

behövt justeras. Då det fanns flera personas som kunde ses som användare har det 
varit viktigt att tydliggöra deras roller genom att använda olika namn. 

 
Under workshopen gjorde jag en intressant iakttagelse, alla på företaget hade inte 

samma målbild av hur tjänsten skulle utformas. Jag tror att workshopens utfall 
förutom att ge mig information också gav deltagarna en tankeställare. Resultatet 

blev att Shaya Solutions kunde prata ihop sig och på så sätt få en gemensam 
målbild genom den uppritade kundresan. 

 
Kundresan är ett verktyg som verkligen har varit användbart vid diskussion och 
förklaring av tjänstens funktioner och omfattning. Denna har också förändrats och 

utvecklas genom flera steg under arbetet. Jag tror att en kundresa kan vara till nytta 
även i framtiden när tjänsten är i bruk. Den skulle då kunna användas i 

försäljningssyfte där man kan visa en potentiell kund hur funktioner och interaktioner 
hänger ihop med olika personas. Skulle till exempel en nyckelperson inom företaget 

sluta kan en kundresa innehålla viktig information som enkelt kan förmedlas till en 
efterträdare eller nyanställd.  
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7. Framtida studier 
 
För att ta tjänsten till marknaden behöver fler studier och framför allt användartester 

genomföras. Compliance officer, utbildningsadministratörer och användare behöver 
i flera steg testa olika prototyper för att säkerställa att funktionaliteten motsvarar 

deras krav och önskemål. Att genomföra tester i betastadie är också viktig för att 
säkerställa att systemet inte innehåller några buggar eller andra svagheter. 

 
Tjänsten kommer att byggas utav programutvecklare som säkerligen har krav och 

idéer på hur innehåll och utseende i förslaget skulle kunna justeras för att bygga en 
utbildningsportal som håller hög teknisk standard. 
 

När tjänsten har testats, finjusterats och blivit en färdig produkt inom den tilltänkta 
branschen kan vidare studier göras för att se om utbildningsportalens utformning 

och funktioner är applicerbar även i andra branscher.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Uppdaterad kundresa. 
 



   31 

Bilaga 2. Structure plane. 
 


