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Abstrakt 
Jag har i detta arbete samarbetat med ett företag som heter Woshapp. Samarbetet har gjorts för 

att med hjälp av en designprocess förbättra företags helhetsupplevelse sett utifrån dess 

användares perspektiv.   

Projektets syfte har handlat om att förbättra användarupplevelsen inom företagets 

bokningsförlopp av biltvätt som i dagsläget sker i en app. Detta har gjorts genom att kartlägga 

företagets digitala medel, undersöka användarnas befintliga upplevelse, för att sedan utveckla 

och användaranpassa appen. Verktyg som varit förekommande i min process har bland annat 

varit Expert Design Review, Customer Journey Map samt olika iterationer av 

utvecklingsförlopp. 

Arbetet har mynnat ut i en förklarande on-boarding (manual) av appen, som effektivt och 

informativt förklarar hur tjänsten fungerar samt svarar på de tänkbara frågor nya användare kan 

tänkas ha. Utöver detta har ett nytt gränssnitt tagits fram. Processen kring de designbeslut som 

tagits har under kontinuerliga användartester utvärderats och utvecklats. Detta för att 

avslutningsvis resultera i en slutlig prototyp som levererats till företaget.  
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1. Inledning  
I dagsläget rullar det 4 859 202 personbilar i Sverige (Transportstyrelsen 2019). Det är en 

ökning med ungefär 700 000 personbilar sedan år 2009. Enligt OKQ8 (2019) sker det drygt 30 

miljoner biltvättar per år, varav 10 miljoner av dessa sker hemma eller på en anläggning som 

inte är anpassad för biltvätt. Tvättar man bilen på en yta som inte är avsedd för biltvätt, såsom 

på garageuppfarten eller på gräsmattan, sprids rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga 

kemikalier till grundvattnet eller närmaste vattendrag (Gävle kommun 2018). I de medel som 

används vid biltvätt idag finns kemikalier som kan skada både människor och livet som finns i 

vårt vatten. 

 

1.1 Bakgrund 
Woshapp är ett svenskt företag som med hjälp av sin tjänst kommer till dig och tvättar din bil 

med hjälp av ett miljöcertifierat tvättmedel som inte kräver något vatten. Tjänsten är en on-

demandtjänst som går ut på att du med hjälp av din telefon bokar en biltvätt, som sedan kommer 

till dig. Du fyller i information om din bil, vart den står parkerad samt vilken tid du önskar att 

få den tvättad och en person kallad ”Wosher” cyklar då till platsen i fråga, tvättar din bil med 

hjälp av ett speciellt medel. Processen går ut på att ”medlet luckrar upp smutsen och separerar 

den från ytan, smutsen lyfts sedan upp med våra speciella mikrofiberdukar. Bilen torkas 

slutligen av med en annan typ av duk som gör bilen skinande ren” (Woshapp 2019). Medlet de 

använder sig av är speciellt utvecklat för en vattenfri tvätt. På så vis använder de 99% mindre 

vatten än vad en konventionell biltvätt gör i dagsläget och medför att risken för att sprida 

kemikalier inte existerar. Tack vare denna teknik finns möjligheten att tvätta bilar på platser 

som inte är avsedda för biltvätt, då inga restprodukter/kemikalier sprids under eller efter tvätten. 

Jag har varit i kontakt med företagets VD, Jens Karlsson, som uppger att de i dagsläget upplever 

problem med sina digitala miljöer. Utifrån ovanstående fakta och företagets problematik kring 

de digitala miljöerna har målet med detta examensarbete varit att jag att med hjälp av en iterativ 

designprocess har sett över och utvecklat bokningsförloppet med användaren i fokus. Detta för 

att Woshapp slutligen ska kunna erbjuda ett bra och hållbart alternativ till biltvätt och att i och 

med detta minska användningen av miljöförstörande tvättekniker. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga helhetsupplevelsen gällande Woshapps 

bokningsförlopp av biltvätt, för att sedan utveckla den. Detta för att slutligen erbjuda 

användaren en tjänst som både är lätt att använda och som är ett miljövänligt alternativ till 

biltvätt. 

För att göra det kommer jag utgå från frågeställningen nedan:  

● Hur är bokningsförloppet utformat i dagsläget? 

● Hur kan man med hjälp av en designprocess förbättra bokningsförloppet utifrån ett 

användarcentrerat sätt?  

 

1.3 Samhällelig relevans 
Som tidigare nämnt i rapportens inledning/bakgrund är tvätt av bil på en yta som inte är avsedd 

för biltvätt bidragande till spridning rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga 

kemikalier till grundvattnet. Woshapp´s lösning på detta bidrar på så vis till en bättre plats för 

oss att leva på, samtidigt som de spar 99% av vattenförbrukningen jämfört med dagens 

konventionella biltvättar.   

Målet med detta arbete är att utveckla en mer användarvänlig tjänst som slutligen kommer bidra 

till fler sålda tvättar samt fler användare till tjänsten. Detta skulle kunna vara en bidragande 

faktor till expandering av företaget, som i sig bidrar till fler enkla jobb. Enkla jobb innebär jobb 

som inte kräver någon utbildning utöver grundskolenivå (Centerpartiet 2019). Expandering av 

tjänsten innebär en ekonomisk vinning för Woshapp, lika väl som det bidrar till en hållbar 

lösning på hur vi i dagsläget tvättar våra bilar. Något som varit viktigt för mig genom hela 

arbetet är att ha användaren i fokus, likväl som ett holistiskt hållbarhetstänk. Genom att jag 

utvecklar en användarcentrerad bokningsprocess bidrar detta i det långa loppet till en mer 

tillgänglig biltvättsprocess som slutligen är ett bättre val sett ur ett hållbarhetsperspektiv.  
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2. Teori och begrepp 
I detta avsnitt redogör jag för uppsatsens teorier och de teoretiska begrepp som använts. Här 

förklaras bland annat vad User Experience-design innefattar, vad ett User-Interface är samt 

flertalet andra begrepp och benämningar som kommer vara genomgående i rapporten.  

 

2.1 User Experience-design (UX) 
Don Norman som myntade begreppet User Experience förklarar att UX-design handlar om att 

inte bara utforma produkter, utan helhetsupplevelser. Detta görs med användarens upplevelse i 

fokus (Interaction Design Foundation 2019). UX-design är ett helhetsbegrepp som omfattar allt 

ifrån visuell design, interaktionsdesign, användbarhet och informationsarkitektur och liknande 

(Antrop 2019). I detta projekt har fokus legat på användaranpassning av digitala medel, närmare 

bestämt en app. Med hjälp av olika metoder samt ett förhållningssätt till de ovanstående 

aspekter så har en design tagits fram, som slutligen kan bidra till god UX. 
 

2.2 User Interface (UI) 
User-Interface, som inom ämnet förkortas UI, kan översättas till svenskans användargränssnitt. 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) definieras ett användargränssnitt som det en användare ser 

och interagerar med vid användandet av ett program eller operativsystem.  
 

2.3 Gestaltlagar 
Inom utformning och design finns det flertalet lagar och teorier, en del av dessa är Gestaltlagar. 

Dessa är teorier som handlar om hur olika formelement/gestalter förgrenar med varandra och 

tillsammans skapar någon slags produktform (Warell 2001). Exempel på gestaltlagar är 

ytfaktorn, likhetsfaktorn, närhetsfaktorn och symmetrifaktorn (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Estetikens grunder - Gestaltlagarna 
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2.4 Övriga begrepp och benämningar 
App - Applikation. 

B2C - Förkortning av “Business to Customer”. Det vill säga tjänst levererad till privatperson. 

B2B - Förkortning av “Business to Business”. Det vill säga tjänst levererad till annat företag. 

Interaktiv feedback - Inom interaktionsdesign är feedback en slags återkoppling/bekräftelse 

som kommuniceras till användaren att en uppgift eller ett moment är utfört. 

On-Demand - Samlingsord för onlinetjänst du beställer när du som användare önskar. 

Usabillity problems - Problem som stör användbarheten och försämrar helhetsupplevelsen, 

vid användning av en app, tjänst eller produkt. 

Slide - Informationssida i en app.  

Swipe-gesture - En dragliknande rörelse användaren gör när den interagerar med ett UI. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för de olika metoder jag använt mig av. Den övergripande metoden 

har varit en designprocess och i denna del kommer jag gå in mer djupgående på dess 

beståndsdelar. 

 

3.1 Designprocess 
Problematiken kring utformandet av en användaranpassad applikation kan anses ha en relativt 

hög komplexitet, detta för att det krävs mer avancerade kognitiva förmågor och flertalet olika 

lösningsstrategier för att lösa dessa (Jonassen 2000). Med utgångspunkt i detta har jag valt jag 

att använda mig av en iterativ designprocess som metod för att angripa problemet. En iterativ 

designprocess innebär ”att upprepa, att göra något flera gånger” (Wikberg Nilsson, Ericson & 

Törnlind 2015). Hur jag använt mig av denna typ av modell i min process är att jag arbetat fram 

en design, för att sedan användartesta detta. Utifrån feedbacken på detta kunde jag gå tillbaka i 

min process och kunde på så sett applicera eller reducera olika designval och designelement. 

Detta för att sedan användartesta och utvärdera ännu en gång.  

 

För att jag skulle få någon slags struktur på mitt arbete följde jag en designprocessmodell som 

kallas ”Double Diamond” (se figur 2). 

 

 

 

Figur 2. Double ‘Diamond’ design process av Interaction Design – Society & Technology 
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“Double Diamond” är en modell som ger en bild på hur processen förmodas se ut, ur ett 

divergent och konvergent perspektiv (Tschimmel 2012). Den första kvarten av diamanten 

representerar en divergent del av processen, eller en “Discovery phase” som Tschimmel 

förklarar. Där kommer jag som designer försöka bredda min syn på alla de aspekter som 

kommer spela in i detta projekt i med hjälp av olika metoder. Den andra kvarten, som stänger 

igen diamanten, är definitionsfasen. I detta skede ska jag analysera och definiera den 

information jag undersökt under den första fasen. I den andra diamanten börjar en iterativ 

process som går ut på att prototypa, testa och förfina. Med hjälp av prototyper, användartester 

och andra metoder ska jag här utveckla bokningssystemet för biltvätt, för att sedan leverera en 

slutlig prototyp. 

 

3.1.1 Intervjuer 
Intervjuer är en slags metod för att samla in data på hur användare och stakeholders upplever 

tjänsten i dagsläget. Med hjälp av intervjuer kan olika åsikter, tankar och beteendemönster 

definieras. Anledningen till varför man använder intervjuer i en process är för att samla in 

värdefull information som senare kan ge grund till vissa designbeslut som kommer att göras 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törnlind 2015). Genom att lära känna Woshapp med hjälp av 

intervjuer kunde jag snabbt och överskådligt skaffa mig en bild av vad underliggande problem 

är, hur deras upplevelse av bokningstjänsten är samt få en tydlig översiktsbild på hela företaget. 

Detta har i mitt tycke varit viktigt att göra, eftersom jag önskade att koppla in företagets tankar 

och problem i mitt arbete.  

 

3.1.2 Expert Design Review 
En Expert Design Review är en metod som går ut på att lokalisera och granska en befintlig 

design av en digital plattform. Den definieras ofta som en slags besiktning som går ut på att 

lokalisera så kallade usability issues (Harley 2018). Målet med denna metod är att granska och 

analysera, för att sedan kunna testa och förbättra. Denna metod använde jag mig av innan jag 

utformade mina användartester på den befintliga B2C-appen. Detta för att jag ville få 

testpersonerna att gå igenom de steg jag definierat som usability issues, för att stärka min 

tidigare analys. 
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3.1.3 Användartester 
Att använda sig av användartester är vanligt förekommande inom UX-design. Detta är för att 

tidigt i processen kunna lokalisera och förebygga så kallade usability problems. Enligt Nielsen 

(2000.) kan man med hjälp av 6 olika personer i ett användartest få ut ungefär 80% av 

potentiella ”usability problems”, vilket är problem som stör användbarheten. Med hjälp av 

testpersoner kan man få svar och belägg om hur designen ska utformas. Detta har jag använt 

mig av för att skapa en bild på hur bokningsförloppet upplevs, men även för att prova de 

prototyper och ändringar jag applicerat. Detta för att få en direkt feedback på mitt arbete av 

potentiella användare. 

 

3.1.3.1 Etisk relevans 
Ser man denna process med ett etiskt perspektiv har jag förhållit mig till hur jag utförde mina 

användartester. Testpersonerna var, i min vetskap, opartiska då dessa inte hade varit i kontakt 

med tjänsten innan. Detta för att målet var att få ett så ärligt och objektivt svar som möjligt. 

Grundläggande respekt och behandling av användartesterna var en självklarhet. Med detta sagt 

menar jag att den information jag fått ut har ej manipulerats på något vis och testpersonerna i 

fråga är helt anonyma.  

 

3.1.4 Customer Journey Map 
Costomer Journey Mapping är en visualisering av hur en potentiell kundresa kan se ut, utifrån 

kundens perspektiv (Gibbons 2018). Där visualiseras de olika steg och interaktioner kunden har 

med tjänsten i fråga. Till denna karta har jag applicerat en “känslograf”. Detta för att kunna få 

en översiktlig blick på vilka steg i processen användaren upplever dåliga. Detta är baserat på 

den information jag samlat in i min tidigare process och på så vis utformad utifrån mina analyser 

och slutsatser. Anledningen till varför jag valt denna metod är för att det är ett effektivt sätt att 

bygga en förståelse för hur förloppet upplevs utifrån ett användarperspektiv av användandet av 

Woshapp.  
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4. Genomförande 
I detta kapitel förklaras utförandet av min designprocess. Kapitlet består av de steg min 

designprocess innehållit samt hur jag gått tillväga för att designa en slutlig prototyp.  
 

4.1 Introduktion Woshapp 
Arbetet började med ett inledande möte med Woshapp. Här förklarades företagets ståndpunkt, 

deras affärsidé, vision och verksamhet. Woshapp är ett start-up företag som i dagsläget gjort 

över 10 000 biltvättar och har sitt upptagningsområde i Stockholms innerstad men expandering 

till fler städer i Sverige ligger företaget väldigt nära.  

I mötet beskrevs det att Woshapp var ett B2B-baserat företag, det vill säga att majoriteten av 

deras kunder är andra företag. En presentation av företagets digitala produkter gjordes. Detta 

för att jag skulle få en uppfattning om vilka digitala enheter de jobbar på, vem som jobbar vart 

och hur företaget är uppbyggt ”digitalt”. 

De digitala enheter Woshapp använder sig av är: 

-B2C-app: App som privatpersoner använder för att boka tvätt 

-Wosher-app: App som de anställda tvättarna ser kommande jobb i. 

-Hemsida: Används för kommunikation och presentation av företaget. 

-Adminpanel: Här sker bokning av tvätt åt företagskunder. 

Det jag började med i detta skede var att ta reda på hur företaget var uppbyggt och hängde ihop 

samt visualiserade detta, se Figur 3 nedan. 

Figur 3 - Karta över Woshapps digitala medel 
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4.2 Plan för upplägg  
Utifrån den förutbestämda tidsram jag har för mitt arbete gjordes en tidsplan för vad mitt arbete 

skulle innefatta. Detta gjordes tillsammans med Jens, Woshapp´s VD. Detta möte mynnade ut 

i att jag skulle börja med att se över B2C-appen. Anledningen till detta är för att det är där 

bokningar sker i dagsläget. B2C-appen kommer vara mitt fokusområde inom detta arbete, så 

därför har jag valt att avgränsa mitt arbete till just denna Hade jag inte avgränsat mitt arbete så 

hade jag troligtvis skrapat på ytan på flertalet olika områden, istället för att lägga ner fullt fokus 

på att utveckla och anpassa B2C-appen. Woshapp önskar att göra det enklare för företagskunder 

att boka tvätt, så att dessa bokningar också ska kunna utföras via appen. Detta var också en 

anledning till varför jag ansåg att B2C-appen var ett högt prioriterat område.  

Jag hade bekantat mig lite med appen innan och fått en ungefärlig bild av hur den fungerade. 

Utöver detta har jag försökt bilda mig en uppfattning om vad Woshapp själva tycker om appen. 

Denna bild är övergripande negativ hos samtliga avdelningar på Woshapp, vilket har 

framkommit genom flertalet kommentarer kring hur appen ser ut och fungerar dykt upp under 

tidigare besök. Eftersom målet med arbetet har varit att förbättra bokningsupplevelsen hos 

Woshapps användare behövde jag försöka skapa mig en bild kring hur upplevelsen hos dessa 

är i dagsläget. Detta är vad jag kallar en ”problemdefinering”. Mitt uppdrag har varit att se över 

och förbättra det som medför dålig användarvänlighet och för att kunna göra det behövde jag 

skapa mig en förståelse om var problemet fanns och vad som bidrog till försämrad 

användarvänlighet.  

 

4.3 Analys av befintlig feedback 
Jag fick till en början ta del av material i form av ett svarsformulär som Woshapp skickat ut till 

sina befintliga användare. I svarsformuläret framkom det att det majoriteten av användarna 

svarade på frågan ”Vad tycker du vi ska förbättra i appen?” var: 

”Utöka området där man kan tvätta bilen” 

”Förklara tydligare hur tjänsten fungerar” 

 

Detta gav mig en relativt tydlig bild om hur användarna i dagsläget generellt upplever 

tjänsten. Det blev tydligt att användarna helt enkelt inte kan ta del av tjänsten då Woshapps 

tvätt-area anses vara för liten, eller att de eventuellt inte förstår hur tjänsten fungerar. Denna 

ovisshet kan då resultera i att användarna inte vill eller kan använda tjänsten. För att få en 

djupare förståelse kring hur tjänsten upplevs och fungerar började jag med att göra intervjuer 

med anställda på Woshapp.  
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4.4 Intervjuer 
För att bredda min insyn gällande den nuvarande kundupplevelsen av appen, vände jag mig 

till marknadsavdelningen på Woshapp för att höra deras syn på hur mötet med kunder ser ut. 

Personal på marknadsavdelningen förklarade att inför varje ny on-boarding (rekrytering) av 

företagskund uppstår frågor såsom hur tjänsten fungerar, hur tvätten i sig går till samt om 

tvätten kan repa bilen. Jag fick även reda på att Woshapp’s personal ofta får instruera och 

förklara hur appen fungerar, det skickas även med en lathund till användaren som förklarar 

vilka steg som måste göras för att kunden i fråga ska kunna beställa sin första tvätt. Med 

andra ord är appen inte tillräckligt självförklarande och tydlig att förstagångsanvändare kan, 

på ett enkelt, sätt boka en tvätt.  

Woshapp är i dagsläget medvetna om att appen inte var optimal för sina kunder, vilket bidrog 

att de inte pushar eller promotar den. Detta har medfört att användningen av appen inte ökar, 

vilket i sin tur gör att upptagningsområdet inte ökar. Genom att knyta an denna problematik 

med ett av de upplevda användarproblemen från enkäten som skickats ut kan det konstateras 

att detta går hand i hand. Det uppstår en ond sprial av problem, Woshapp promotar inte för sin 

app, som i sin tur gör att de inte får fler användare till den, vilket slutligen gör att de inte kan 

expandera till större områden. Det kan dock tänkas att Woshapp har möjlighet att expandera i 

dagsläget utan att användningen av appen ökar, men den processen hade eventuellt gått 

snabbare om man löste ovanstående problematik. 

För att bilda mig en uppfattning om hur bokningsprocessen upplevs för potentiella 

förstagångsanvändare beslutade jag mig för att göra användartester på appen. Detta för att 

genuin inblick i hur bokningsprocessen faktiskt ser ut. För att utformningen av mitt 

användartest skulle optimeras gjordes först en Expert Design Review.  
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4.5 Expert Design Review 
Innan jag påbörjade användartester valde jag att börja med att göra en ”Expert design review” 

(EDR). Det är en metod där jag som designer går igenom appens uppbyggnad och ser över 

gjorda designval. Målet med denna analys har varit att hitta flöden och element som jag tror 

kan vara fallgropar och medföra usability issues för den slutliga användaren.  

Ponera att jag enligt min EDR-analys anser att steg 1, 3, 5 och 8 i appen kan medföra problem 

för användaren. Jag har valt att ha med dessa steg i de genomförda användartesten för att få en 

bild av hur användaren upplevde just de stegen.  

Det första den inloggade användaren möts av är 

en pop-up information som signalerar ”Alert – 

problem” (se Figur 4) 

I och med detta kan det redan från start skapa en 

oro hos användaren, då användaren utan att ha 

gjort ett enda knapptryck redan varnas för att ha 

gjort något fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Figur 4 - Woshapp.Slide.1 
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Nästa frame som är själva ”huvudsidan” (se figur 

5) för appen är en stor interaktiv karta med en nål 

centrerad. På denna finns flertalet element i form 

av knappar samt ett sökfält.  

Uppe till vänster finns en ikon för en så kallad 

hamburger-meny som i dagsläget av gemene man 

är rätt självförklarande. Det kan anses vara en 

”klassisk” meny-ikon.  

Under den överliggande bannern finns 4 element 

i form av informerande knappar samt ett sökfält 

som hänvisar på att man ska söka efter någon 

slags plats.  

De resterande elementen informerar om följande:  

”Du har inga bokade tider”.  

”Du har inte lagt till något fordon än”,  

”Du har inte lagt till någon betalmetod än”  

Det bör dock noteras att de två sistnämnda 

försvinner efter sju sekunder. 

Detta tror jag skapar förvirring hos användaren. 

Eftersom ingenting har indikerat på att det måste 

läggas till ett fordon eller en betalmetod för att 

boka en tvätt.  

 

      

      

                                                                           Figur 5 - Woshapp.Slide.2 

Längre ner på skärmen finns en knapp med något slags sikte.  

Denna symbol brukar i kombination med en karta betyda ”sätt ut position” eller ”välj denna 

position”. Trycker man på den roterar den 360 grader och inget mer händer, enligt min 

upplevelse. Detta är vad man med designtermer kan kalla dålig interaktiv feedback. 

Längst ner på skärmen finns det en knapp som ser ut att vara uppdelad i två, på grund av två 

olika färger. Till vänster av knappen är det en typisk kalender-ikon och till höger lyder knappen 

texten ”Boka tvätt” samt en pil framåt. Det som känns mest naturligt att göra på denna skärm 

är att klicka sig vidare på ”Boka Tvätt”, eftersom det är det användaren är här för att göra. 

Användaren kan uppleva att den knappen är något slags startskott för en bokningsprocess då 

den indikerar med en pil för framåt samt texten ”Boka tvätt”.  

Något som skapar förvirring här är att knappnålen på kartan ska indikera vart tvätten ska ske. 

Detta ska vara underförstått av användaren, trots att den inte ännu har valt att trycka igång 

bokningsprocessen. Så när användaren trycker på knappen ”Boka tvätt” har den indirekt och 

troligtvis omedvetet valt plats för tvätten. 
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Trycker användaren på knappen ”Boka tvätt” tas 

den till en ny sida med rubriken ”Boka tvätt” (se 

Figur 6). 

Det första steget som användaren uppmanas att 

göra är att välja datum och tid för tvätt. Dessa 

knappar indikeras med ett tjockare typsnitt samt 

en blå textfärg.  

Under det finns följande information:  

Bil   Bil saknas 

Typ av tvätt  Utvändig tvätt 

Beställ tvätt till: Angiven plats 

Förväntad tvättid 30-90 minuter 

Pris   299 kr 

Bil i garage/P-hus?  Ja/Nej 

Det jag tror skapar förvirring här är att inget av 

dessa fält går att ändra, då textelementen inte 

indikeras som interaktiva. Detta betyder att 

användaren har påbörjat en bokning av en bil 

som inte existerar, på en plats som valts 

omedvetet. Ytterligare ett problem det kan 

medföra är att man i och med detta inte tillåter 

användaren att ”göra fel”, utan detta resulterar i 

en återvändsgränd i bokningsprocessen.  

 

 

 

      

       Figur 6 - Woshapp.Slide.3 
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På grund av denna återvändsgränd tvingas 

användaren tillbaka till huvudskärmen (se 

Figur 7) med vetskapen om att den måste lägga 

till bil samt välja plats för tvätt. Min upplevelse 

är att denna interaktiva karta gör så att 

användaren kan gissa att det är den som 

bestämmer den slutliga platsen där tvätten ska 

genomföras. Detta förblir dock förvirrande.  

För att sedan gå igenom processen att lägga till 

bil måste användaren gissa att det är via 

hamburgermenyn den ska ta sig för att utföra 

uppgiften. Detta gissande sker på grund av att 

det inte är något på hemskärmen eller 

bokningsskärmen som indikerar på att ”Här 

lägger du till din bil”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 7 - Woshapp.Slide.4 
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Väljer användaren att trycka på hamburger-

menyn till vänster möts den av olika val av 

rubriker (se Figur 8), där bland annat ”Bilar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

       Figur 8 - Woshapp.Slide.5 
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Klickar användaren på ”Bilar” kommer den till 

en sida med rubriken ”Bilar” (se Figur 9). 

Resten av sidan är tom förutom längst ner där 

det finns en stor blå knapp som säger ”Lägg till 

bil”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

       Figur 9 - Woshapp.Slide.6 
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Väljer användaren att klicka på ”Lägg till bil” 

skickas den till en ny sida (se Figur 10) där 

användaren kan fylla i de uppgifter Woshapp 

behöver för att utföra en tvätt på bilen.  

Dessa är: 

Bilmärke 

Modell 

Färg 

Registreringsnummer.  

Efter formuläret finns en stor blå knapp med 

texten ”Skicka”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Figur 10 - Woshapp.Slide.7 
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När användaren klickat på knappen ”Skicka” 

kommer det en pop-up information (se Figur 

11) som tydligt bekräftar att en bil med 

registreringsnumret XXXYYY har lagts till. 

Här är ett exempel på bra interaktiv feedback.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

       Figur 11 - Woshapp.Slide.8 
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Väljer användaren att senare lägga till 

ytterligare en bil, finns samtliga bilar i en lista 

under fliken ”Bilar” (se Figur 12). 

Här kan användaren även välja sin huvudbil, 

det vill säga den bil som primärt ska vara aktiv 

för tvätt när appen öppnas.  

En aspekt som jag tror kan skapa förvirring i 

detta moment är valet av färg. Som bilden visar 

är det ”Volvo” som är ibockad som huvudbil. 

I och med färgen på ”Fiat” kan den dock lätt 

upplevas som markerad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Figur 12 - Woshapp.Slide.9 
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Ett problem med denna färgindikation är det 

som händer när användaren väljer att byta 

huvudbil. Då bockas den valda huvudbilen i, 

men färgindikationen skiftar också (se Figur 

13). Detta innebär att ”Volvo”, som 

användaren tolkat i tidigare skede som ”den 

vita” har nu bytt färg till grå och ”Fiat” som 

tidigare tolkats som ”den grå” har nu blivit vit. 

Förvirringen som sker här beror på att 

människor lätt vill koppla ihop information 

och färg. 

Slutligen riskerar användaren att ha valt fel bil 

för tvätt och i värsta fall bokar en tvätt åt fel 

bil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Figur 13 - Woshapp.Slide.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

När användaren har lagt till sin bil kan den 

sedan gå vidare till att välja plats för bokning 

och sedan välja tid och datum (se Figur 14). 

Det problematiska med flödet i sig är att det i 

är väldigt många steg för att fylla i väldigt lite 

information. Den information Woshapp 

behöver i dagsläget är, som tidigare nämnt:  

Bil 

Modell 

Färg  

Regnummer 

Plats  

Tid/Datum 

För att addera denna information är det många 

steg i en onaturlig ordning. Detta kan medföra 

att användaren upplever förvirring och 

slutligen väljer att inte boka någon tvätt över 

huvud taget för att underlätta för sig själv. 

Flödet i är också i, mitt tycke, relativt ologiskt. 

För att genomföra en bokning går man igenom 

stadierna i följande ordning:  

Lägg till plats  

Välj datum 

Välj bil 

 

 

      

       Figur 14 - Woshapp.Slide.11 

 

Något som jag skulle säga känns mer logiskt är att man först borde välja datum, så man direkt 

kan se om det finns någon ledig tid den dag man tänkt tvätta. Nästa steg är val av bil, om inte 

någon bil är tillagd så ska det kunna utföras här. Det slutgiltiga steget är val av plats, då denna 

aspekt kan komma att ändras beroende på vilka tider som finns tillgängliga just den dagen man 

väljer att tvätta. 

En viktig aspekt i det hela tror jag också är att all denna information ska vara samlad på en och 

samma plats samt att det ska finnas möjlighet att ändra samtliga uppgifter utan problem.  
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4.6 Användartest 1 
För att få en tydlig uppfattning om hur Woshapp’s bokningssystem för tvätt såg ut samt hur 

tjänsten upplevdes av användaren utformade jag ett användartest. Användartesten 

genomfördes för att ge mig data på hur potentiella användare av Woshapp skulle uppleva 

bokningsprocessen.  

 

Då Woshapp inte har någon specifik målgrupp de riktar sin tjänst till, valde jag att vända mig 

till ett klientel människor i åldrarna 20–50 år för mina användartest. Detta för att få så stor 

spridning i mitt testresultat som möjligt. Personerna jag använt mig av har personlig 

anknytning till både mig och Högskolan i Gävle. Anledningen till valet av människor var för 

att de kriterier jag hade var att de skulle passa inom åldersspannet samt kunna interagera med 

en smartphone. Jag upplever inte att min personliga anknytning skulle ge någon inverkan på 

det faktiska resultatet.  

 

Enligt Nielsen (2000) kan man med hjälp av 6 olika personer i ett användartest få ut ungefär 

80% av potentiella ”usability problems”, det vill säga problem som stör användbarheten, se 

Figur 15 nedan.  

 

Figur 15 - ”User-testing-diminshing-returns-curve” 

Med ovanstående information kunde jag se att både jag och Woshapp kunde dra vinning av 

denna metod. Eftersom en liten skara människor är lätt att samla har jag valt att genomföra 

flera små tester på olika delmoment i min process. För Woshapp´s del har ansträngningen och 

kostnaden varit minimal. 

Det första testet jag utförde gick ut på att användaren i fråga fick en uppgift att utföra. 

Uppgiften innehöll de olika aspekter som krävdes för att kunna boka en tvätt i appen under 

den aktuella perioden. Den information appen behövde för att användaren ska kunna boka en 

tvätt var bilmärke, modell, färg, registreringsnummer, bilens plats samt datum och vilken tid 

tvätten ska utföras.  
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Uppgiften till ett användartest kring detta kunde se ut som följande:  

Du ska boka en tvätt till din bil, all information du behöver finns nedan: 

Bil: Fiat Punto 

Färg: Blå 

Registreringsnummer: XYZ123 

Plats: Hornsgatan 20 

Datum: 14/3-2019 

Tid: 12:00 

Personerna jag använde till detta test var, som jag skrev ovan, potentiella användare av appen, 

det vill säga män och kvinnor i åldrarna 20–50. För att få så stor spridning som möjligt kring 

datan jag samlar in genom användartesterna har jag valt att använda mig av 3 kvinnor i 

åldrarna 20–50 samt 3 män i samma ålderskategori.  

Enligt Nielsen (2000) är det viktigt att ha representativa användare till testerna. Vad som 

menas med det är att förslagsvis en anställd på Woshapp inte är lämplig för ett test likt detta. 

Anledningen till detta är för att målet med denna metod har varit att få höra potentiella 

kunders upplevelse av appen och inte de anställdas upplevelser kring den, eftersom den 

slutliga användaren av appen är just kunden.  

 

4.6.1 Utförande av användartest 1 
Anledningen till att jag valde att genomföra ett användartest är för att det skulle ge mig en 

förståelse för vilka upplevda problem användarna kan möta, vilka aspekter som är viktiga att 

beakta samt hur relationen mellan människa och produkt ser ut. Med denna information skulle 

jag senare i min process kunna stödja min förståelse kring vad i bokningsprocessen som kan 

ge upphov till god användarupplevelse.  

Frågor som ställdes under användartestet var öppna frågor, detta för att låta testpersonen själv 

ska få tänka efter och svara så ärligt som möjligt. Anledningen till detta är för att minska 

risken att påverka testpersonens svar. Exempel på dessa frågor är: 

Vad är ditt första intryck?  

Vad tror du den här gör? 

Vad tror du händer här?  

Vad förväntar du dig att du ska göra? 

Varför valde du att klicka där? 

Vad tror du dessa knappar gör? 

För att testpersonen i fråga inte skulle känna sig överrumplad med information från start valde 

jag att låta denne starta appen och bad personen berätta om sitt första intryck av appen. 

Därefter ställde jag frågor kring de olika navigeringsmöjligheter hemskärmen erbjöd, för att få 

höra vad användaren förväntar sig av appen. Slutligen bad jag användaren att utföra en 

uppgift i två olika etapper, se Bilaga 1 - Användartest. 
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4.6.2 Resultat av användartest 1 
Resultaten från mina användartester var ganska väntade. Detta för att jag tidigare bildade mig 

en uppfattning av appen i min “Expert Design Review” som stämmer överens med 

testpersonernas tankar och åsikter. Genom användartestarna framkom det att användarna 

överlag upplever appen som krånglig och ologisk. Det jag menar med detta är att appen i sig 

inte är nog självförklarande. Utifrån uppgiften testpersonerna fick kan det konstateras att 

problematiken inte är att lägga in de uppgifter som företaget kräver, såsom att lägga till 

bil/datum/tid för att utföra en tvätt. Utan problematiken samtliga testpersoner upplevde var att 

förstå hur, varför och när man skulle göra detta.   

Ett citat som en av testpersonerna myntade, och som beskriver samtliga användares 

upplevelse av appen väl, var: 

”Appen lägger ansvaret på användaren att den själv ska förstå hur man ska gå till väga”. 

Utifrån resultatet av det första användartesten kan det konstateras att användarnas upplevelse 

har varit att appen inte är tillräckligt självförklarande i hur man ska gå tillväga för att boka en 

tvätt.  
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4.7 Customer Journey Map - En kundresa 
För att sammanfatta och få en bredare förklaring för hur Woshapp´s användare, eller kommande 

användare, upplevede tjänsten under den aktuella perioden tog jag fram och visualiserade en 

”Custormer Journey Map”. Detta är en metod inom tjänstedesign som handlar om att vända på 

perspektivet av ett företags tjänst och försöka förstå hur det tolkas och upplevs av dess 

användare. Med hjälp av denna karta kan man lokalisera de olika “pain-points”, det vill säga 

specifika problem, som en användare har med tjänsten/företaget. Lokaliserar man dessa pain-

points, kan man se över hur helhetsupplevelsen hos användaren ser ut och vad som kan medföra 

en bättre, trevligare eller mer positiv upplevelse av tjänsten för användaren.  

Jag tog fram ett scenario utifrån min research, vilket innefattade hur det potentiellt skulle kunna 

se ut för en förstagångsanvändare av Woshapp, se Figur 16 nedan. Känslografen består av ett 

grönt fält som inikerar på bra/positiv känsla samt ett rött fält som indikerar på en dålig/negativ 

känsla hos användaren. Varje siffra som syns i grafen är en specifik uppgift som användaren 

potentiellt möts av vid bokning av tvätt. I detta steg bröt jag ner de uppgifter som en användare 

kan ställas mot när den ska genomföra sin tvätt, vilket jag gjorde steg för steg. Det som kan 

urskiljas i figuren nedan är att uppgift 1, 3 och 4 ligger i den röda zonen i känslografen. Utifrån 

detta har min tanke varit att jag skulle försöka få upp dessa steg i den gröna zonen, så att 

helhetsintrycket av användningen av tjänsten upplevs som mer positivt och bra som jag 

indikerat i grafen. 

Figur 16 - “Customer Journey Map” 
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4.8 Problemdefiniering 
Med ovan insamlad information, som jag samlat in med mina tidigare metoder har jag försökt 

att dra någon form av slutsats på vart problemen ligger. 

Det Woshapp önskar göra är att bygga långvariga relationer med sina användare genom att 

dessa kommer tillbaka till tjänsten och uppskattar att använda den. En aspekt som jag 

upplever vara viktig för att få kunderna att göra det är att se till att första mötet med appen, 

där bokningen sker, möter kundens förväntningar. Appen ska tydligt förklara tjänsten och hur 

det fungerar att tvätta utan vatten, då detta upplevs som otydligt för användaren. Utöver detta 

tror jag det är viktigt att bygga upp ett förtroende hos kunden, att den känner och förstår att 

det kommer levereras ett repfritt resultat och att det är möjligt att tvätta utan vatten samt 

förmedla att kundens bil är 100% försäkrad ifall någon skada skulle ske.  

Genom att sedan möta upp detta med en bokningsprocess som gör det enkelt för kunden att få 

tjänsten dit den önskar, tror jag kommer vara en avgörande faktor till en långsiktig relation 

mellan kund och företag.  
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4.9 On-boarding manual: Iteration 1.1   
Efter ovanstående research-fas har jag fått Woshapp´s problem någorlunda definierade och 

nästa steg var att försöka lösa dessa. Första steget var att jag tog fram en on-boarding manual 

för förstagångsanvändare. Denna on-boarding manual innehåller precis det som Woshapp 

förmedlar muntligt till företagskunder, fast digitalt till app-användarna. Syftet med manualen 

är att förklara hur tjänsten och tvätten fungerar samt bygga upp förtroendet för tjänsten, som 

jag skrev om tidigare. Denna on-boarding manual möts sedan upp med en bokningsprocess som 

är så pass självförklarande att förstagångsanvändare utan problem kommer kunna beställa en 

tvätt dit de önskar. På så vis kommer Woshapp få en app som speglar dem som företag och som 

även lever upp till kundernas förväntningar.  

Innan jag utformade on-boarding manualen hade jag en tanke om att den skulle innefatta 4-5 

slides som kort och koncist förklarar hur tjänsten fungerar. Ett problem som kan uppstå i och 

med manualen är dock att det blir för mycket information och att användaren i fråga bara klickar 

sig förbi detta. Det därför viktigt med en balansgång mellan givande information i ett summerat 

format och att informationen inte beskriver tjänsten tillräckligt så att användarna fortfarande 

inte begriper tjänsten. Anledningen till varför jag inte ville att det skulle bli för mycket 

information är just risken för att användaren endast klickar sig förbi denna information. Om 

man sätter sig in i huvudet på hur användaren tänker vill man egentligen inte mötas av för 

mycket information när man nyss laddat ner en ny app. Användaren laddar ner appen för att 

uträtta ett ärende, det vill säga boka en tvätt. Då vill man inte ha en handbok på hur tjänsten 

fungerar, utan det ska snabbt ge en inblick på hur det går till. Allt för att reducera den kognitiva 

belastningen så mycket som möjligt. 

Jag tog fram ett par första skisser, se Figur 17, för att få ett ungefärligt upplägg på hur dessa 

on-boarding-slides skulle kunna utformas. I detta steg tog jag hjälp av marknadsavdelningen på 

Woshapp, som hanterat on-boardingen och som dagligen möts av dessa frågor. På så vis fick 

jag en bild av vilken information som skulle vara behövlig att ha med i manualen samt vilken 

information som kunde slopas.  
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Figur 17 – Skisser on-boarding 
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Anledningen till varför jag valde att dela upp informationen på flera slides var för att minska 

på den kognitiva belastningen hos användaren. Kognitiv belastning handlar om att människans 

hjärna har en limiterad förmåga att processa information (Smashing magazine 2018). När 

förslagsvis en app förser människan med för mycket information på en gång, kan det leda till 

att användaren snarare struntar i att utföra uppgiften i fråga. Att minimera den kognitiva 

belastningen i en app kan göras med hjälp av flera olika metoder. Ett exempel på detta är 

“Decluttering”, vilket innebär att dra ner på innehållet så mycket som möjligt, se Figur 18 som 

visar hur den kognitiva belastningen kan minskas genom att ta bort ikoner. 

 

Figur 18 - “Mobile-app-design-image67-opt” 

 

 

En annan metod för att minimera den 

kognitiva belastningen är att dela upp 

information i “lagom” stora delar. En 

betalningsprocess kan förslagsvis delas upp i 

4 olika steg, se Figur 19 som visar ett exempel 

på hur man kan dela upp ett betalningsförlopp 

i 4 olika delar. Detta för att “förminska” 

helhetsförloppet och få hjärnan att uppleva 

utförandet mer lättsamt. Detta på grund av att 

man just minimerat den kognitiva 

belastningen. 

   

Figur 19 -” mobile-app-design-image54-opt”. 
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 Något jag gjorde tidigt i processen var att sammanställa Woshapp´s grafiska profil, (se Figur 

20). Detta gjorde jag för att få tydliga riktlinjer i mitt formgivande. På så vis kunde jag alltid 

vända mig till denna när jag skulle ta beslut som innefattar till exempel färger, typografi eller 

andra element. De problem jag såg med företagets grafiska profil de hade i dagsläget var att 

den spretade en hel del i form av väldigt många olika färger. Det hade gjorts uppdateringar med 

fler färger som omlott “lappades” ihop och slutligen upplevdes väldigt otydligt gentemot vad 

företaget ville förmedla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 - Grafisk profil - Woshapp 

Den uppdateringen som jag gjorde var inte så drastisk. Jag behöll de tydliga blå färgerna som 

företaget använde sig av samt behöll en av de färgerna företaget valt som komplementfärg (se 

figur 21). Dessa beslut gjordes utifrån grundläggande förhållningssätt inom grafisk design. 
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 Figur 21 - Grafisk profil - uppdaterad 

När jag utformade textelementen, se Figur 22, som skulle vara den förklarande delen i denna 

on-boarding manual, ville jag hålla den så informativ och koncis som möjligt. Detta för att 

människor enklare tar till sig snabba och korta informationstexter och gärna undviker att bli 

“tvingade” till att läsa långa passager för att utföra en uppgift (Apple 2019). 



32 
 

Med ovanstående information gjordes ett första 

utkast på hur dessa slides skulle kunna utformas i 

kombination med Woshapp´s grafiska profil, se 

Figur 22. Här försökte jag att arbeta med den 

visuella hierarkin. Detta i form av en tjockare och 

större rubrik som tydligt ska ge en information om 

vad sliden handlar om, det vill säga “Hur fungerar 

Woshapp?”. Efter detta följer ett textelement som 

berättar för användaren att det finns en möjlighet 

att få se en förklarande film på hur tjänsten fungerar 

samt att det tar 1 minut. Detta för att ge användaren 

möjligheten att på 1 minut få allt förklarat för sig.  

Längst ner på sidan finns 5 cirklar som är 

utformade utifrån närhetens lag (se Figur 23) att 

höra ihop som ett element. Den första cirkeln är 

ifylld och indikerar på att användaren är på steg 1 

av 5. Dessa typer av cirkelindikationer är vanliga 

vid sidor där användaren uppmanas att göra en 

swipe-gesture för att komma till nästa sida. 

Underst på sidan finns en knapp som lyder “Hoppa 

över intro”. Detta för att erbjuda användaren att 

hoppa över introt om den så önskar. Anledningen 

till detta är för att jag inte vill tvinga användaren till 

att gå igenom denna läsning.   

        Figur 22 - Onboarding.1 

Här använde jag mig av grafisk hierarki och gjorde knappen “Hoppa över intro” som minsta 

objekt på bilden. Detta för att jag vill att användaren ska läsa manualen och indirekt “missa” 

knappen, men samtidigt erbjuda att kunna hoppa över den. 

 

 

 

 

Figur 23 - Gestaltlagar 
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Nästkommande slides är i följande ordning (se Figur 24-27 nedan): 

“Hur fungerar det?” 

-Förklarar i 3 steg hur  

tjänsten fungerar. 

 

“Repfri tvätt utan vatten?” 

-Detta för att förklara och förtydliga hur tvätten i sig går till. 

 

“Vad vi erbjuder” 

-Förklarar vilken typ av tjänst Woshapp utför, till vilket pris och var tjänsten finns. 

“Det ska kännas tryggt att       

tvätta bilen. Speciellt om du inte gör det själv!”  

 

-Sista sliden förklarar att Woshapp gjort 11 000 repfria tvättar och garanterar ett repfritt 

resultat. Den förklarar även för användaren att den är försäkrad om någon skada skulle ske 

samt att en “pengarna tillbaka-garanti” finns. Detta för att bygga upp ett förtroende åt 

företaget, som jag tidigare nämnt.  

Längst ner på denna slide finns även en knapp som indikerar “Kom igång!”. 
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Figur 24- Onboarding.2     Figur 25- Onboarding.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 - Onboarding.4     Figur 27 - Onboarding.5  
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Ovanstående figurer var resultatet av den information jag fått från marknadsavdelningen och 

som antogs skulle vara meningsfullt att ha med i en on-boarding manual. Med dessa skisser 

utförde jag nya tester på användare för att se hur manualen faktiskt skulle upplevas.  

 

Testerna gick ut på att användaren i fråga fick se ovanstående figurer och sedan göra en kortare 

utvärdering samt svara på frågor kring hur de upplevde introduktionen. Resultatet av 

användartesterna mynnade ut i att sidorna i sig var väldigt lika varandra och att det var mycket 

text att ta in. Detta skulle troligtvis medföra att slutanvändarna hellre skulle trycka undan denna 

on-boarding än att faktiskt ta till sig den. Med andra ord var det för stor belastning på den 

kognitiva delen. I övrigt upplevdes informationen bra och givande. 5 slides upplevdes som en 

“lagom” mängd med information. Cirkelelementet som indikerar vilken slide man var på 

förtydligade att man manövrerade med en slide-gesture och upplevdes också som positivt, då 

det visade hur mycket användaren hade kvar av introduktionen.  

 

4.10 On-boarding manual: Iteration 1.2   
När man arbetar med visuell kommunikation kan man med hjälp av bilder fånga mottagarens 

intresse (Dabner, Stewart & Vickress 2017). Ofta använder man bilder och illustrationer för att 

göra det enklare för mottagaren att ta in den information man vill förmedla (ibid.). Med hjälp 

av illustrationer kan man förse användaren med samma information men med mindre text. Detta 

kan resultera i att det blir enklare att ta till sig informationen då det medför en mindre kognitiv 

belastning. Detta var grunden till att jag valde att applicera illustrationer i on-boarding 

manualen.  

Tanken med detta var att sedan göra ytterligare ett användartest på de olika varianterna, den ena 

med bara text och det andra med text och illustrationer. På så vis skapade jag mig en realistisk 

bild om vad som i praktiken “bör” vara mest användarvänligt.  
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Utifrån ovanstående information gjorde jag en uppdatering på de första slidesen, där de 

uppdaterades genom att jag lade till illustrationer (se figur 28-32). Det jag tycker var intressant 

med detta är att det är samma mängd information som den tidigare versionen, men det upplevs 

genast mycket snällare för ögat. För att koppla min intention kring hur illustrationer ska hjälpa 

hjärnan att kunna ta till sig information, utformade jag ett användartest för detta.  

Figur 28 - Onboarding1.1   Figur 29 - Onboarding1.2      Figur 30 - Onboarding1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 - Onboarding1.4    Figur 32 - Onboarding1.5 
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Testet gick ut på att en testgrupp fick se samtliga slides från “version 1”, det vill säga de med 

endast text (se Figur 33) och en annan testgrupp fick se “version 2”, det vill säga de med text 

och illustrationer (se Figur 34). Testpersonerna fick sedan förklara och återberätta den 

information den nyss fått se samt förklara hur de upplevde det hela. Jag frågade även om hur 

troligt det skulle vara att testpersonen i fråga faktiskt skulle läsa detta vid nedladdning av appen.   

Figur 33 - Onboarding.Ver1 

Figur 34 - Onboarding.Ver2 

Testresultatet visade att majoriteten av testpersonerna av “version 1” delvis kunde återberätta 

informationen. Det upplevdes dock som väldigt tungt att ta in informationen när testpersonen 

förklarade perspektivet att det skulle vara i starten av en app. Majoriteten medgav också att de 

troligtvis hade läst första sliden och sedan tröttnat samt klickat förbi introduktionen.  

Testet av “version 2” gav ett betydligt mer positivt resultat. I detta test upplevdes informationen 

överlag väldigt lättläst och enkel att ta in. Majoriteten sa också att de troligtvis skulle ta sig 

igenom slidesen men kanske inte lusläsa dessa. Det upplevdes som att man med hjälp av 

bilderna och rubrikerna kunde snabbt få en överblick om vad det handlade om.  
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4.11 Bokningsflöde: Iteration 2 
I detta skede har en introduktion till appen utformats i form av en on-boardningmanual. Mina 

tankar i detta steg var att jag skulle möta upp manualen med ett bokningsflöde som lever upp 

till användarens förväntningar. Utifrån mina tidigare användartester kan det konstateras att den 

övergripande känslan av att utföra en bokning var krånglig och inte tillräckligt enkelt. För att 

gå vidare med processen av utvecklingen av bokningsflödet har jag använt mig av ett Effort vs 

Value Matrix samt gjort marknadsundersökningar på hur liknande UI´n är utformade. Detta för 

att sedan applicera denna information tillsammans med resultatet från mina användartester i en 

slutlig design som påbörjades i en skissfas. Sedan utvecklades interaktiva prototyper utifrån 

skissfasen för att sedan användartesta dessa iterativt. Detta för att slutligen få fram en 

genomarbetad, användartestad prototyp med så få usability issues som möjligt.   

 

4.11.1 Effort vs Value Matrix 
För att utföra en uppgift kan man 

använda sig av ett så kallat 

“Effort vs Value Matrix” (se 

Figur 35). Det är ett slags 

diagram som går ut på att värdera 

ett utförande av en uppgift i 

parametrarna: Värde kontra 

Ansträngning.  

När jag skulle sätta in Woshapp´s 

app i detta diagram, baserat på 

mina tidigare analyser, valde jag 

att placera den ovanför den röda 

zonen. Anledningen till detta är 

att “Effort By User”-paragrafen 

drar ner värdet.  

 Figur 35 - “Value vs Effort” 

Vad jag menar med detta är att det i dagslägen var för svårt att boka tvätt i appen än vad det 

faktiskt borde vara. Skulle bokningen av tvätt vara så enkel som det kan vara skulle Woshapp 

få ett lägre värde på “Effort By User”-paragrafen och på så vis landa i det gröna området. 

“Ladda ned Woshapp och boka din biltvätt enkelt via appen, oavsett om du är hemma, på jobbet, 

eller ute på stan.” (Woshapp 2019). Detta är vad Woshapp på sin hemsida utlovar att tjänsten 

fungerar. Enligt de användartester jag gjorde tidigare i min process upplevs det inte så lätt som 

Woshapp beskriver att det gör. Citatet är på så vis relativt felaktigt och medför att Woshapp 

inte lever upp till sina kunders förväntningar. 
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4.11.2 Marknadsundersökning/Benchmarking 
I det fortsatta arbetet med bokningsflödet skissade jag fram ett tänkbart flöde på hur bokning 

av tvätt skulle kunna se ut. Detta gjordes utifrån feedbacken jag fått från mina tidigare utförda 

användartester samt så gjorde jag en hel del benchmarking/marknadsundersökning för att se 

hur liknande tjänster utformat sina appar (se figur 36). Denna marknadsundersökning gjordes 

genom att jag provade liknande on-demandappar för att se hur dessa hade utformat sitt UI och 

flöde. I dagsläget är Woshapp ensamma med sin idé kring on-demandbokning av biltvätt, men 

tjänster som kan likna den är exempelvis Uber, Easypark och Foodora. Dessa tjänster går, precis 

som Woshapp´s tjänst, ut på att man bokar (X) till sin position/vald position och får sedan 

tjänsten levererad dit. 

 

Figur 36 - Benchmarking 

Tittar man på hur dessa appar är uppbyggda den interaktiva kartan vanligt förekommande. Detta 

för att enkelt kunna manövrera runt sig, se tillgänglig yta samt ange sin plats. Det finns även 

element som ligger ovanpå denna, vilka kan ofta kan bestå av en bottenmeny som indikerar på 

att ta sig vidare härifrån och fylla i någon slags information.  
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4.11.3 Skissfas 
Utifrån mina användartester fick jag uppfattningen om att ett avgörande skede i appen är att 

användaren leds till att lägga till sitt fordon, direkt efter on-boardingen. Detta för att sedan 

naturligt kunna koppla ihop val av plats och tid till det tidigare angivna fordonet. Därför har jag 

haft en tanke om att detta skulle vara det första steget som kommer efter on-boardingen (se 

Figur 37). Därefter tas användaren till den interaktiva kartan med ett sökfält med rubriken 

“Ange bilens position”. Genom detta kan användaren koppla ihop första steget, vilket är lägg 

till fordon med val av plats. När platsen är vald kommer en pop-up ruta över kartan som visar 

vilken plats som är vald, vilket jag valt att göra för att tydligt ge feedback till användaren. I 

denna pop-up ruta väljs sedan datum och tid samt visar vilken bil som ska tvättas, den bil som 

användaren tidigare lagt in. I och med detta upplägg har användaren tillgång till att på samma 

skärm byta och ändra någon av de tre aspekterna: plats, tid och bil. Längst ner på sidan finns en 

knapp som indikerar på “Boka/Fortsätt/Gå vidare” 

 

  Figur 37 - Bokningsflöde.Skiss.1 
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Trycker användaren på “Vidare-

knappen” förstoras pop-up rutan 

och informationsformuläret 

förstoras (se Figur 38). Här finns 

det ett alternativ att kunna fylla i 

om bilen står i ett garage samt ge 

möjlighet att skriva ett par rader 

som kan underlätta för tvättarna, 

till exempel 

portkoder/garagekoder, beroende 

på vad användaren väljer att 

fylla i. Här får även användaren 

en tydlig översikt av sin bokning 

ännu en gång och kan sedan 

klicka sig vidare till “Betalning”.  

 

 

 

 

Figur 38 - Bokningsflöde.Skiss.1.1 

 

Utifrån mina användartester fick jag en tydlig bild av att bokningsflödet Val av plats -> Val av 

tid/datum -> Val av bil upplevdes onaturligt. Därför valde jag att börja bokningsprocessen med 

att användaren lägger in bil samt väljer plats och tid. Majoriteten av mina användartester 

resulterade i att bokningsflödet önskades vara Val av tid/datum -> Val av bil -> Val av plats. 

Anledningen till varför jag inte applicerade detta var för att jag såg ett problem i dagsläget att 

ha val av plats som sista steg. Detta beror på att Woshapp´s tvätt-area är relativt begränsad. 

Ponera att en användare går igenom alla steg och slutligen inser att det inte går att få en tvätt 

till önskad plats. Då har denne gjort alla dessa steg i “onödan” då den inte visste att tjänsten inte 

var tillgänglig till önskad plats.  
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Vidare i processen gjorde jag en prototyp på detta flöde för att direkt kunna användartesta detta 

och leta efter potentiella usability issues.  

Tanken var att få användaren att direkt förstå att ett fordon måste läggas till. Därför är denna 

slide (se Figur 39) det första som dyker upp efter att on-boardingen är genomförd. Sliden 

innehåller en förklarande rubrik som lyder “Börja med att lägga till ditt fordon” samt fyra 

skrivfält som indikerar på att fylla i bilens information. Under detta formulär finns en knapp 

som indikerar på “Gå vidare”. Längst ner på sidan finns ytterligare en knapp som indikerar 

“Hoppa över steg”. Detta för att ge användaren möjlighet till att gå vidare i appen utan att 

genomföra denna process. Nästa steg som är “huvudsidan” i appen (se Figur 40) består av den 

interaktiva kartan som appen tidigare använt sig av. Här finns även en sökruta med en 

förtydligande rubrik som lyder “Ange bilens position”.  

 

Figur 39 - Lägg till fordon    Figur 40 - Hemskärm 
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När användaren valt sin position, antingen med hjälp av sökrutan eller den interaktiva kartan, 

dyker en nål på vald position upp samt en pop-upruta (se Figur 41). Överst i pop-uprutan visas 

vald adress. Under vald position finns tre knappar som indikerar “Välj Datum”, “Välj tid” och 

“Vald bil”. Detta ger användaren en möjlighet att ändra de olika aspekterna som krävs för att 

boka tvätt på en och samma skärm. Klickar användaren på “Fortsätt” förstoras pop-uprutan och 

ytterligare informationsfält dyker upp (se Figur 42). Här ställs frågan om bilen står parkerad i 

garage/p-hus och klickar användaren på “Ja” ställs även frågan vilken våning samt plats bilen 

är placerad på. Denna funktion lades till efter önskemål från Woshapp´s tvättare, detta för att 

enklare hitta bilar parkerade i p-hus. Användaren ges även möjlighet till att fylla i ytterligare 

information i form av ett skrivfält. I detta skede får användaren en slutlig överblick över sin 

bokning för att sedan kunna klicka sig vidare till “Betalning”.  

 

Figur 41 - Val av datum/tid/bil  Figur 42 - Summering av bokning 
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4.11.4 Användartest - bokningsflöde 
För att få en uppfattning om hur prototypen upplevs av potentiella användare valde jag att 

göra ett användartest på denna. Detta test liknade det jag utformade till Woshapp´s tidigare 

B2C-app. Detta för att få en rättvis bedömning på hur resultatet tidigare har varit, gentemot 

prototypen jag arbetat fram. 

Testet gick ut på att testpersonen i fråga fick den uppgift jag i mitt tidigare test kallade för 

“Steg 3”. Uppgiften lyder: 

 

Få användaren att göra alla moment i ett skede: 

Boka en tvätt till din bil: 

Bil: Volvo V70 

Färg: Gul 

Registreringsnummer: ABC123 

Plats: Ringvägen 90 

Datum: 15/3-2019 

Tid: 10:00 

Anledningen till varför jag inte delade upp testet i olika delar som tidigare är för att målet i 

slutändan är att det ska kunna göras i ett skede, vilket då måste innefatta att appen är så pass 

självförklarande från start.  

De testpersoner jag utgick ifrån i detta användartest är samma klientel människor som jag 

hade i mitt tidigare test. 

 

4.11.5 Användartest - resultat 
Resultatet av användartestet var övergripande positivt. Det som tidigare varit det största 

problemet med B2C appen var att den var krånglig och inte tillräckligt självförklarande. Detta 

problem upplevdes inte alls av de tester jag gjorde på min framtagna prototyp. On-boardingen 

upplevdes i vissa fall lite för “mäktig”, det vill säga att testpersonen i fråga inte hade läst den 

till punk och pricka, utan snarare hoppat över den. Överlag tyckte majoriteten av testpersonerna 

att on-boardingen var en bra lösning på att snabbt få en förståelse om vad appen handlar om 

samt hur tjänsten fungerar.  
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Något testpersonerna nämnde, som gjorde prototypen mer självförklarande var att “Lägg till 

bil”-formuläret automatiskt kom upp efter on-boardingen (se figur 43 nedan). Detta gjorde att 

testpersonerna förstod vilket fordon de skulle ange positionen till i nästkommande skärm (se 

Figur 44 nedan). På så vis blev de guidade till att utföra det första steget bokningen kräver och 

utifrån det fortsätta på egen hand igenom hela bokningen. Något som även skulle kunna 

underlätta för användarna är att koppla in Transportstyrelsens register vid inläggning av fordon. 

På så vis skulle användaren bara behöva fylla i sitt registreringsnummer och Transportstyrelsens 

databas skulle kunna förse Woshapp med resterande information de behöver. Detta minskar 

antalet informationsrader från 4 till 1. 

Figur 43 - Lägg till fordon      Figur 44 - Hemskärm 
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Något som testpersonerna även upplevde som ett problem med prototypen var knapparna Välj 

Datum/Tid/Bil (se figur 45 nedan). Dessa kändes enligt testpersonerna inte helt anpassade för 

fingrar, vilket är de medel som interaktionen kommer ske genom. Det som även sas var att 

eftersom det är så mycket plats på skärmen skulle man lika gärna förstora knapparna, så att 

det enklare går att trycka på dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45 - Val av datum/tid/bil 

Med ovanstående information och tankar från testpersonerna uppdaterade jag min prototyp 

och lät den stå för det slutliga resultatet.  
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5. Slutresultat 
Detta avsnitt innehåller resultatet av mitt arbete. Jag har valt att dela upp detta i två 

underrubriker:  

“On-boarding manual" samt “Bokningsflöde”. Resultatet presenteras i form av en interaktiv 

modell som gör det möjligt att prova bokningsprocessen från start till slut.  

5.1 On-boarding manual  
Nedan synes en presentationsbild av det jag kallar On-boarding manual. 

Figur 46- On-boarding presentation.1 
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Figur 47 - On-boarding presentation.1.2  

 

Den första delen av mitt slutresultat är det jag har kallat “on-boarding manual” genom arbetet. 

On-boarding manualen är utformad genom att snabbt ge Woshapp´s användare en förklaring 

om hur tjänsten fungerar, vart tjänsten finns tillgänglig samt hur bokning av tvätt fungerar. 

Detta har jag gjort med hjälp av informationstexter och illustrationer. Tanken med denna on-

boarding är att den ska vara det första användarna möts av när de öppnar appen, där bokning 

sker.  
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5.2 Bokningsflöde 
Nedan i figur 48 och 49 visas presentationsbilder av det jag kallar Bokningsflöde. 

Figur 48 - Bokningsflöde presentation.1 
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Figur 49 - Bokningsflöde presentation 1.2 

 

Den andra delen av mitt slutresultat är det jag kallar bokningsflöde. Detta är fortsättningen av 

appen som användarna kommer gå igenom för att utföra en bokning. Bokningsflödet är utformat 

för att göra bokningen enklare att genomföra gentemot hur det upplevs i dagsläget. Som 

ovanstående figurer visar gjorde jag en slutlig uppdatering på prototypen utifrån resultatet från 

det sista användartestet. Detta i form av större knappar vid val av datum/tid/bil samt en slutlig 

betalningsskärm.  
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I prototypen lades det till en funktion som skulle underlätta det för framtida företagskunder 

som använder appen (se figur 50 samt 51 nedan). Denna funktion lades till då information 

från Woshapp tillkom, vilket var att företagskunder som handlar på faktura måste ha ett tillagt 

kreditkort för att kunna boka en tvätt. Detta är då en säkerhetsåtgärd från Woshapp´s sida.  

 
Figur 50 – Betalning    Figur 51 - Information kreditkort 
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6. Slutsats 
Tanken med detta arbete har i grunden utgått från att förbättra användarupplevelsen hos 

Woshapp´s användare. Detta för att Woshapp slutligen ska kunna leverera ett hållbart alternativ 

till biltvätt och samtidigt leva upp till de förväntningar de utger sig om, det vill säga att de 

levererar en on-demandbaserad lösning. Förhoppningsvis har mitt arbete resulterat i en mer 

användaranpassad lösning på hur ett tänkbart bokningsflöde skulle kunna tänkas se ut.  Detta 

då jag förhållit mig till de ramar inom gränssnittsdesign som kan vara bidragande till god 

användarvänlighet. I min process har jag även kontinuerligt gjort användartester på de 

designbestlut jag gjort, just för att anpassa min design till det som i mitt tycke är den viktigaste 

aspekten när det kommer till design: att ha slutanvändaren i fokus. 

 

7. Diskussion och vidareutveckling 
Genom att ta ett steg tillbaka och försöka se över min process och de metoder jag använt mig 

av upplever jag att det har gått den väg som jag tänkt mig. Den iterativa designprocessen tycker 

jag var en väldigt bra metod till detta syfte. Detta för att ständigt kunna prova de bestlut och 

idéer jag själv tror ska kunna fylla sin funktion. Genom att ständigt utföra användartester med- 

gav också väldigt snabb och relevant feedback på hur produkten i fråga upplevs. Detta är annars 

något som väldigt ofta glöms bort, vem den faktiska slutanvändaren är.  

Något som jag tror skulle kunna göras annorlunda är valet av personer till mina användartester. 

Detta för att jag innerst inne tror att människor man har någon slags social anknytning till fixerar 

sina svar och kanske inte är fullt ärliga, speciellt när det kommer till att säga vad det är som 

upplevs negativt och dåligt. Detta för att helt enkelt inte sarga mig som designer/utformare. En 

annan del som jag tror hade varit väldigt givande är att få göra direkta tester med Woshapp´s 

befintliga användare, detta för att de redan är brukare av tjänsten och troligtvis skulle kunna 

komma med en hel del feedback grundat på sina erfarenheter av appen.  

Det resultat som mitt arbete har landat i anser jag inte är en färdig slutprodukt, snarare tvärt om. 

Detta skulle jag anse är en bra grund för hur Woshapp´s app skulle kunna utformas. Det jag 

anser att jag har lyckats göra med min prototyp är att tratta ner de största problemen som 

Woshapp´s användare upplever i dagsläget. Problemen bestod av att användarna inte riktigt 

förstod hur tjänsten fungerade samt att det var för svårt att boka en tvätt. Detta anser jag är 

väldigt hög prioritet för ett företag som Woshapp att kunna leverera, då deras tjänst går ut på 

att användaren själv ska genomföra en bokning och då måste de medel som används vara 

utformat så att användaren i fråga klarar av detta. Som jag tidigare förklarat är en iterativ 

designprocess något som ständigt upprepar sig. Det jag menar med detta att min prototyp inte 

är en färdig slutprodukt, eftersom det hela tiden går att utveckla produkter likt denna med hjälp 

av en process likt denna. Det som händer är snarare att de problem som prioriteras ju längre 

man kommer in i processen inte är lika kritiska och avgörande för själva slutanvändandet, utan 

att dessa snarare mynnar ut i så kallade “lyxproblem”.  
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Nästa steg i detta arbete skulle vara att programmera denna prototyp och sedan direkttesta den 

med faktiska användare. På så vis kan man göra jämförande tester och se hur det fungerar i 

praktiken, jämfört med hur det fungerar med nuvarande app. Förhoppningsvis skulle det 

resultera i en mer uppskattad tjänst. Som med allt arbete inom UX-design finns det inget facit 

som säger: såhär designar du god användarupplevelse. Däremot finns det förhållningssätt och 

metoder som kan hjälpa till i en designprocess för att komma närmare en design som medför 

god UX.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Användartest 
Steg 1. 

Börja med att lägg till din bil: 

 

Bil: Fiat Punto 

Färg: Blå 

Registreringsnummer: XYZ123 

Hur upplevde du detta moment? 

Var det enkelt, svårt?   

 

Steg 2. 

Boka en tvätt för din bil: 

 

Plats: Hornsgatan 20 

Datum: 14/3-2019 

Tid: 12:00 

 

Hur upplevde du detta moment?  

Var det enkelt, svårt?  

 

Sedan kommer jag låta användaren göra en hel bokning från start till stopp, så då kommer  jag 

be om ett utförande med nya uppgifter som inkluderar alla steg.  

 

Steg 3. 

Få användaren att göra alla moment i ett skede: 

Boka en tvätt till min bil: 

Bil: Volvo V70 

Färg: Gul 

Registreringsnummer: ABC123 

Plats: Ringvägen 90 

Datum: 15/3-2019 

Tid: 10:00 

 

Hur var det att utföra en bokning från start till stopp? ....varför tänker du så? 

Var det som du hade förväntat dig? Om inte, varför?  
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Slutligen kommer jag be användaren fylla i ett slags betygssystem angående de moment den 

gått igenom tidigare.  

 

Hur lätt var det att lägga till bil? ..varför? 

0----------------------------------------------------10 

 

Hur lätt var det att välja plats? ..varför? 

0----------------------------------------------------10 

 

Hur lätt var det att välja datum + tid? ..varför? 

0----------------------------------------------------10 

Hur lätt var det att lägga till en extra bil? ..varför? 

0----------------------------------------------------10 

 

Hur upplever du bokningsflödet: 

Val av plats -> Val av tid/datum -> Val av bil 

Hur var upplevelsen överlag?  


