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Varför ska jag testa?
Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. För att fler företag ska
vilja, kunna och våga. Då behöver vi ha full koll på vad företagarna behöver,
vad som gör deras vardag enklare. Vi behöver öka vår förståelse och empati för
företagarna och samtidigt kunna omvandla den empatin till konkreta lösningar.
Vi vill designa med företagare, inte för företagare. Genom att bygga prototyper
och genomföra tester med företagarna får vi tidig feedback på de tjänster
vi utvecklar. Vi kan prioritera rätt satsningar, höja kvalitén och skapa bättre
förutsättningar för företagarna.
I den här guiden hittar du allt du behöver för att komma igång och testa! Vi
hjälper dig att välja metod och ger dig tips på vad du behöver tänka på före,
under och efter ett test.
Lycka till med testandet!
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Vilken metod ska jag välja?

Testmetoder
För att kunna välja metod behöver du veta syftet med testet. Med hjälp av
kvalitativa metoder kan du ta reda på mer om målgruppernas behov på djupet,
varför de tycker som de gör och vilka tankar, känslor och inre drivkrafter som
ligger bakom. Med större förståelse blir det enklare att utveckla nya eller
befintliga tjänster – som baseras på användarnas behov.
Tester kan genomföras i olika faser av ett projekt:
Tidigt: för att få förståelse för användarnas behov och vilka tjänster och
lösningar som kan behövas
Mitten: för att utvärdera tidiga prototyper och varianter på lösningar
Sent: för att testa användbarhet, funktionalitet och detaljer
Vi guidar dig genom ett urval av relevanta kvalitativa testmetoder, beskriver när
de passar och vilka fördelar och nackdelar som finns.
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Djupintervjuer
Metoden passar när
Djupintervjuer är en metod som ofta ligger till grund för upplevelsekartor, personas,
tjänstekartor (service blueprints) och målgruppsbeskrivningar. Den är ett vanligt
komplement till andra metoder för att kartlägga hur en tjänst kan förbättras.
Djupintervjuer bör inte vara det enda som ligger till grund för analys, komplettera gärna
med kvantitativ data, interna intervjuer, insikter framtagna i workshops tillsammans
med nyckelpersoner, omvärldsbevakning, och tidigare erfarenheter. Djupintervjuer är
ofta den pusselbit som saknas för att sammanställa en klar bild över hur tjänsten kan bli
bättre.

Så här gör du
En djupintervju genomförs oftast av två personer: en som leder intervjun och en som
antecknar. Detta gör att en person kan fokusera på konversationen, och en kan fokusera
på att dokumentera intressant information.
Djupintervjuer görs vanligtvis initialt i ett projekt eller som en fristående förstudie med
målet att ta fram en uppsättning av möjliga förbättringsprojekt.

Fördelar
• Bra sätt att förstå användarens behov och drivkrafter
• Möjlighet att under intervjun gå djupare i vissa frågeställningar
• Möjligt att lämna manus och fånga upp även andra aspekter som är viktiga för
användarens upplevelse

Nackdelar
• Sker bara med en testperson i taget
• Rekrytering kan vara tidskrävande
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Användbarhetstest & utvärdering
Metoden passar när
Användbarhetstest är en metod där du låter användare utföra realistiska uppgifter. På
så sätt får du syn på eventuella problem som kan uppstå när tjänsten eller produkten
ska användas. Metoden kan användas både för att utvärdera befintlig lösning och för att
ta fram nya förslag på användning.

Så här gör du
Det vanligaste sättet att genomföra ett användbarhetstest är att ge testpersonen ett
antal uppgifter som ska lösas. Att observera hur testpersonen tar sig an och löser dessa
ger ett bra underlag till att förbättra en produkt eller tjänst.
Det är en fördel om testet utförs i rätt kontext, t.ex. i testpersonens vardag eller på
arbetsplatsen. Ibland finns det praktiska eller tekniska hinder för detta, men ha som mål
att testa i så realistisk miljö som möjligt.
Ett vanligt utfall av ett användbarhetstest är en lista med åtgärdsförslag utifrån
identifierade problemområden.

Fördelar
• Bra sätt att testa funktionalitet i t.ex. en digital prototyp
• Möjlighet att visa och diskutera alternativa lösningar
• Möjligt att lämna manus och fånga upp även andra aspekter som är viktiga för
användarens upplevelse

Nackdelar
• Tidskrävande då det sker med en testperson i taget
• Rekrytering kan vara tidskrävande
• Uppgifterna kan upplevas arrangerade
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Gerillatestning
Metoden passar när
Gerillatestning är en förenklad variant av användbarhetstest. I stället för att sätta upp
ett labb kan du utföra testet på t.ex. tunnelbanestationer, ett torg eller en mässa.

Så här gör du
Testpersonerna uppmanas att genomföra enklare uppgifter på t.ex. en webbplats eller
tjänst. Dessa typer av tester sker ofta utan eller med ett litet incitament.
Fråga gärna också om personen är intresserad av att delta i fler tester längre fram. Ha
då ett enkelt formulär redo där du fyller i uppgifter om personen. Du kan också ha några
kriterier, t.ex. bransch, så hen kan matchas mot kriterier vid kommande tester.

Fördelar
• Snabbt
• Kostnadseffektivt
• Möjligt samla in input från fler personer

Nackdelar
• Fungerar bäst för tjänster som kan användas av många, inte för nischade tjänster
• Ger inga djupare insikter
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Observationer & skuggning
Två andra metoder för att få djupa insikter kring användares beteenden, behov och
hinder är observationer och skuggning. Dessa genomförs utan att testpersonerna är
medvetna att de deltar i testet och kan i vissa fall kombineras med t.ex. en intervju, men
det får inte framkomma att du observerat eller skuggat personen tidigare.

Metoden passar när
Observationer och skuggning passar bra om du vill studera en situation eller en miljö
och hur personer agerar och interagerar i den.

Så här gör du
Ostrukturerade observationer görs genom att du som utför testet antecknar det som
händer löpande. Strukturerade observationer görs genom att du i förväg har valt ut
vissa kategorier du vill observera, t.ex. hur en person rör sig i miljön eller använder en
viss utrustning.
Skuggning innebär att du följer efter användare och observerar hur de beter sig. Om
t.ex tjänsten att handla mat ska förbättras kan en skuggning av personer i mataffären
leda till insikter om hur upplevelsen i affären kan förbättras genom förändringar i olika
kontaktpunkter, men också ge insikter kring vad som är viktigt när kunden handlar
digitalt.

Fördelar
• Bygger inte på testpersonens egen reflektion kring hur de gör, utan det går att fånga
upp hur hen verkligen gör genom observation
• Sker i verkliga situationer
• Ger möjligheter att fånga samspel mellan olika personer och kontaktpunkter

Nackdelar
• Kan vara svårt att veta vad (och vem) som är viktig att observera
• Risk för att testpersonen blir medveten om att hen blir observerad/skuggad
• Tids- och resurskrävande
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Dagbok
Metoden passar när
Dagböcker används oftast för tjänster som är komplexa eller som en person använder
över lång tid. Det kan vara svårt för en testperson att under ett enstaka intervjutillfälle
komma ihåg detaljer eller viktiga upplevelser de har haft med en tjänst, då kan det vara
värt att göra en längre studie tillsammans med en grupp användare.

Så här gör du
Användarna ombeds att anteckna sina upplevelser under en längre tids användning
(från en dag till en månad beroende på tjänst), vilket gör att du fångar upp många
intressanta detaljer som de annars inte skulle ha kommit ihåg.
En dagbok bör innehålla ett antal strukturerade element eller uppmaningar så
testpersonen får ett stöd i sina anteckningar. Anteckningarna får gärna kompletteras
med att testpersonen fotograferar eller filmar.
Dagboksstudier avslutas med du samlar in dagböckerna och träffar testpersonerna för
en intervju kring vad de antecknat.

Fördelar
•
•
•
•

Testpersonerna har dagboken med sig och insikterna samlas in i rätt kontext
Bra för att kartlägga beteende och relation till en tjänst över tid
Samlar upp känslor och tankar kring tjänsten
Foto och film som användaren själv tagit för att dokumentera sin upplevelse skapar
större förståelse

Nackdelar
• Kan ta tid att förbereda och genomföra
• Resultaten är beroende av testpersonens engagemang
• Kan vara svårt att analysera och prioritera p.g.a. stora mängder data
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Kortsortering
Kortsortering innebär att testpersonen får ordna ett antal kort utifrån olika kategorier
eller helt själv skapa indelning. Du kan också kombinera med en djupintervju efter
sorteringen.

Metoden passar när
Om du vill få reda på hur människor uppfattar ett visst område. Kan användas för att
ta fram eller testa informations-, meny- och navigationsstrukturer, men även för att
rangordna alternativ eller testa vilka begrepp användaren föredrar.

Så här gör du
Förbered kort med olika teman eller områden och be testpersonen att sortera korten.
Det kan t.ex. vara vilka teman som passar bäst ihop, eller vilka områden som ger mest
värde. Använd papper eller kartong för att göra korten.
Om du vill göra en mer öppen sortering låter du testpersonen själv skapa strukturen,
detta kan användas för att t.ex. se vilka begrepp testpersonen använder.

Fördelar
• Enkelt och kostnadseffektivt
• Få insikter om prioriteringar utifrån satta premisser
• Kan med fördel användas för att klustra, t.ex. vid test av navigationsstruktur

Nackdelar
• Får inga djupare insikter om behov och bakomliggande drivkrafter då uppgiften/
området är given på förhand
• Rekrytering kan vara tidskrävande
• Analysen kan vara tidskrävande om uppgiften är mer komplex (finns bra digitala
stöd för detta)
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Expertgranskning
Metoden passar när
Om du vill få syn på brister och möjligheter på t.ex. en webbplats.

Så här gör du
En expertgranskning utförs av en användbarhetsexpert, inte en användare i
målgruppen. Granskningen utgår från användbarhetsregler och tidigare erfarenheter. En
bra lista att luta sig mot vid expertgranskning är Jacob Nielsens ”10 Usability Heuristics”
(https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/).
Resultatet av granskningen blir en förteckning över brister och förslag på åtgärder.
En expertgranskning kan i vissa fall vara bra att genomföra innan användartester för att
få bort uppenbara fel.

Fördelar
• Snabba resultat
• Kostnadseffektivt
• Kräver inte rekrytering av testpersoner

Nackdelar
• Utförs inte av personer från målgruppen
• Insikterna blir inte djupa som vid t.ex. djupintervjuer
• Kräver expertkompetens
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Att tänka på vid rekrytering

Kriterier för val av testpersoner
Utgå alltid från målgrupperna för tjänsten när du väljer testpersoner. När du definierat
vilka kriterier som gäller för testet kan du påbörja rekryteringen av testpersoner.
Ju snävare kriterier du väljer, desto svårare kan det bli att hitta testpersoner
som matchar dessa. För externa tester hjälper Antrop till med att formulera
rekryteringskriterier.

Exempel på kriterier för val av testpersoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Var man befinner sig i kundresan
Nya företagare vs erfarna företagare
Branscher
Människor som använder vissa tjänster
Storstad vs. småstad
Ålder
Kön
Etnicitet
Datorvana
Språkkunskaper

Rekrytera själv eller via Antrop
Vill du göra ett mindre test med få personer kan det vara personer som redan finns i ditt
eller dina kollegors nätverk. Vid ett större test kan du ta hjälp av Antrop.
Ett effektivt sätt att genomföra rekrytering är att fånga upp kunder när de använder
våra tjänster, eller i samband med events. Du kan då passa på att fråga om de potentiellt
skulle vilja delta i ett test i framtiden. På så vis kan vi bygga upp en databas av
respondenter som preliminärt redan tackat ja till att delta.
Att rekrytera från en sådan lista är många gånger mer effektivt än att ringa direkt på
kundlistor.
Extern rekrytering sker via Antrop. Du skriver ihop ett rekryteringsuppdrag och Antrop
bokar sedan in ett möte för att formulera rekryteringskriterier, gå igenom rekryteringen,
var testerna ska genomföras, incitament etc tillsammans med dig.
Rekrytering är tidskrävande, därför är det viktigt att sätta igång rekryteringen i god tid,
gärna en månad i förväg. Rekrytera alltid några reserver, eftersom det är vanligt med
bortfall i sista minuten.
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Antal testpersoner
Alla tester är bättre än inga tester, även 2–3 tester kommer att ge värdefulla insikter.
För att få underlag som håller för att ta större beslut, eller bedöma om synpunkterna
är representativa behövs åtminstone 5-8 tester/målgrupp (om det rör sig om olika
målgrupper med vitt skilda behov). Cirka 80 % av användbarhetsproblemen brukar då
upptäckas. Fler tester kommer naturligtvis att ge ännu mer input, men det är bättre att
testa vid fler tillfällen än att göra många tester inledningsvis.

Ersättning och incitament
Alla testpersoner ska gå från testet med en god känsla och ett positivt intryck
av Tillväxtverket. Rekommenderat är därför att ge ett incitament i form av en
respondentgåva, t.ex. presentcheckar, ca 300–700 kr för 1 timmes test/intervju
beroende på målgrupp.
Vid externa tester inhandlar Antrop rikspresentkort som incitament och ser till att du får
dem inför testerna.

Längd på testet och bokningsintervall
En timme brukar vara lagom för ett användartest. Det är viktigt att hålla tiden, både
att starta och sluta på utsatt tid. Planera därför in tid mellan testerna, ca 30 min, för att
kunna slussa ut testpersonen och ta emot nästa. Tiden mellan kan också användas för
att komplettera anteckningarna och summera de viktigaste slutsatserna från testet. Om
du tar hjälp av Antrop kommer de att ta fram ett bokningsschema.
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Att tänka på inför test

Testmanus
Syftet med ett testmanus är att få med de frågeställningar som ska inkluderas i
utvärderingen på ett strukturerat sätt. Ett manus tas fram av testledaren och kan
innehålla frågor, scenarier och uppgifter. Ofta är manuset ett bra stöd, men det
behöver inte följas strikt utan det är viktigt att ställa följdfrågor och vara nyfiken på det
användaren verkar vilja prata om.
Ett testmanus bör innehålla ett intro där testledaren berättar för testpersonen hur testet
kommer att gå till. Detta skapar trygghet och rätt förutsättningar för intervjun. Ofta
kanske inte testpersonen vet exakt varför hen är där och vad hen förväntas bidra med.

Exempel på introdelen
• [xxx] heter jag och arbetar på Tillväxtverket. Jag kommer att leda den här intervjun.
• Just nu genomför vi intervjuer med företagare som [xxx] för att lära oss mer om dina
behov och utmaningar.
• Allt du har att säga är av intresse. Inget är rätt eller fel och vi vill att du är ärlig.
• Vi kommer inte att sprida vidare just det du säger under intervjun utan kommer
utifrån ett flertal intervjuer samla in insikter och dra slutsatser. Vi börjar med lite
allmänna frågor och sen går vi in lite mer specifikt på din roll och dina utmaningar.
• Samtalet kommer att ta max 1 timme.
• [xxx] kommer att sitta bredvid och anteckna. Kanske kommer hen att ställa några
frågor under eller efter intervjun.
• Är det ok att vi tar bilder under den här intervjun? Det är bara för internt bruk.
• Har du några frågor innan vi börjar?

När du skriver frågorna är det viktigt att det alltid är öppna frågor, d.v.s. frågor som inte
kan besvaras med ett kort ja eller nej. Det är också viktigt att skriva enkla frågor och
undvika krångliga facktermer.

Exempel på bra frågor att ta med i manus
•
•
•
•
•
•
•

Berätta om ...
Beskriv hur …
Varför valde du...?
Vad tyckte du om...?
Vad gjorde du...?
Vad tror du att det här är för något?
Vad kan du göra här?
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Exempel på testmanus

Vill du veta mer om testmanus eller få tillgång till dokumenten?
Kontakta testansvarig på Tillväxtverket, Fredrik Sandberg (se s. 47 för kontaktuppgifter)
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Plats för testet - boka rum
Testet ska gärna utföras i så realistisk miljö som möjligt, t.ex. på arbetsplatsen eller
hemma hos användaren. Fördelar är att testpersonen blir mer avslappnad och att man
kan upptäcka andra detaljer i kontexten som ger mer kunskap om användaren och hens
behov. Om testet utförs i Tillväxtverkets lokaler är det viktigt att du bokar ett rum där ni
kan sitta lugnt och ostört.

Roller i testet
För att genomföra testet behövs två personer, en person som leder testet och en
person som dokumenterar testet. Om ytterligare personer vill observera testet, behövs
antingen ett testlabb där man kan följa testet i realtid från ett annat rum, eller att testet
filmas. I så fall behöver du informera testpersonen om det. En annan möjlighet för test
av något som sker på en skärm är att slå på skärmdelning på datorns kamera, så kan
observatören följa testet utan att behöva vara på plats i rummet.

Dokumentation av testet
Innan testet behöver du bestämma dig för hur det ska dokumenteras. Miniminivå är
att skriva ner observationer i Word (kan passa bättre för att fånga hela berättelser och
citat) eller Excel (kan passa bättre för att strukturera detaljerade tester av funktioner
och flöden i digitala tjänster). Välj det du känner dig mest bekväm med.
Dokumentera dina observationer utifrån vad användaren gör eller inte gör.
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Förbered kvittens av incitament
Om testpersonerna får ett incitament, t.ex. ett presentkort, behöver de av skattemässiga
skäl kvittera att de tagit emot ersättningen. Förbered då ett dokument (en kvittens) där
testpersonen skriver under att de tagit emot ersättningen.

Förbered fotoavtal
Ofta kan det vara bra att fotografera testpersonerna för att skapa mer empati för
företagarna och de problem som personerna upplever. Det hjälper dig också att minnas
testpersonen. För att säkra att du får använda bilderna kan du be testpersonen att
skriva på ett fotoavtal som beskriver hur du tänkt använda bilden. Självklart är det
viktigt att vara tydlig med att den inte ska användas i marknadsföring, eller något
sammanhang som inte är kopplat till det testet handlar om.

Ska testet spelas in?
Testet kan filmas om andra vill kunna ta del av det i efterhand, eller om du vill använda
filmklipp ur testerna för att illustrera slutsatserna ur testet. Tänk på att du behöver
testpersonens tillstånd för att filma.
Ibland kan det finnas ett behov av att spela in ljud, för att t.ex. gå tillbaka och lyssna i
efterhand. Även för detta behöver du testpersonens tillstånd.
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Digital utrustning
Generellt kan du använda Tillväxtverkets egna enheter (dator/surfplatta/mobil), vilket
ger dig bättre möjlighet att förbereda testet på bästa sätt. Glöm inte att säkerställa att
enheten är laddad och att det finns minne nog.
Ett undantag är om testpersonen ska ange känsliga uppgifter, t.ex. logga in med hjälp
av sitt bank-ID i en befintlig tjänst, då det är tryggare för testpersonen att använda sin
egen mobil eller liknande.

Gör ett provtest & kolla tekniken
När hela testupplägget är klart - kör igenom ett provtest på en kollega, gärna
någon som inte varit med och tagit fram det. Då får du koll på om du hinner igenom
testuppgifterna och frågorna, om upplägget fungerar och om du har rätt frågor och
innehåll. Gör det i så god tid att du hinner justera det som testas och testupplägget vid
behov.
Extra viktigt är att förbereda och dubbelkolla eventuell teknik som ska användas, både
teknik som ingår i testet (dator, surfplatta eller mobil), uppkoppling och eventuell
videolänk för observatörer som inte är i rummet. Om testet ska göras på en dator kan
det vara bra att radera webbläsarens historik så att inte tidigare klickade länkar visas
med en avvikande färg. Om tjänsten ligger i Tillväxtverkets testmiljö - kolla att testmiljön
kommer att vara tillgänglig under testtiden.
Tänk även på att slå av andra program som skype och epost så inga ovälkomna notiser
dyker upp på skärmen under testet. Det kan också vara bra att ta med mus om test ska
göras på dator eftersom alla användare inte är bekväma med att använda styrplatta.
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Att tänka på under test

Under testet
Beroende på val av testmetod kan uppläggen se olika ut. Nedan följer ett exempel på
hur ett användartest kan gå till, tips på hur du ska bete dig under testet samt några
exempel på bra frågor.

Exempel på hur ett användartest kan
vara uppbyggt
1. Välkomna testpersonen och beskriv hur testet kommer att gå till. Under testets
gång bör du tänka på att få testpersonen att känna sig avslappnad. Ställ inledande
uppvärmningsfrågor som “Berätta lite om ditt företag och dig själv”. Förklara att
det inte är deltagaren som testas, utan att det är produkten eller tjänsten som ska
utvärderas. Förklara att deltagaren gärna får prata högt och dela sina tankar och
känslor, både positiva och negativa.
2. Starta testet. Om du ska testa en fullt fungerande tjänst kan testpersonen själv
först få bekanta sig med tjänsten på egen hand och resonera kring sin upplevelse.
Därefter får hen scenarier och/eller uppgifter att utgå från. Ställ öppna frågor och
försök att inte “hjälpa” personen. Om testpersonen ställer en fråga kan du svara “Vad
tror du”? eller “Hur skulle du gjort”? Det är viktigt att testledaren förhåller sig neutral
och inte försöker förklara eller försvara saker för testpersonen.
3. Antecknaren antecknar vad deltagaren säger och gör under testets gång. Eventuella
observatörer följer testet på distans.
4. När alla uppgifter är klara avslutas testet t.ex. med några generella frågor om hur
deltagaren upplevde tjänsten, om det är något annat hen vill lägga till och med en
fråga om du får kontakta hen igen ifall det dyker upp fler frågor. Tacka deltagaren, ge
incitament (ersättning) och visa testpersonen ut.
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Intervjuteknik
• Uppmuntra testpersonen att prata. Det gör du bäst genom att lyssna aktivt och visa
intresse för det som sägs. Var inte rädd för pauser, ge samtalet tid.
• Ställ alltid öppna frågor, d.v.s. frågor som inte kan besvaras med ett kort ja eller nej.
• Var inte rädd för att fortsätta fråga om det är något du är osäker på och återbekräfta
vad personen sagt om du behöver kolla, t.ex. “Jag uppfattade det som att du….,
stämmer det?”
• Ställ enkla frågor och undvik krångliga facktermer. Du kan också låtsas vara
nybörjare. Det är viktigt att testpersonen får känna sig kompetent och smart i testet.
• Släpp manus, ställ följdfrågor och var nyfiken på det användaren verkar vilja prata
om.
• Observera det testpersonen säger och värdera det mot det hen gör (miner,
ögonrörelser, kroppsspråk m.m.)
• Människor formulerar problem som lösningar, lyssna och var nyfiken på problemet,
försök inte hjälpa till.
• Undvik att värdera det testpersonen säger med miner och kommentarer. Vissa
testpersoner är måna om att svara “rätt” och vara duktiga och då missar du mycket
värdefull information. Duktiga personer kan t.ex. svara att de tycker en sak är bra,
men deras beteende visar något annat.
• Förklara eller försvara aldrig något som testpersonen kommenterar eller kritiserar.
Var istället nyfiken och be hen berätta mer.

Exempel på bra frågor att ställa under
testet/intervjun
•
•
•
•
•
•
•

Berätta om ...
Beskriv hur …
Varför valde du...?
Vad tyckte du om...?
Vad gjorde du...?
Vad tror du att det här är för något?
Vad kan du göra här?
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Att tänka på efter test

Sammanställning
Det är bra om testledaren och antecknaren direkt efter testet gör en kort reflektion
tillsammans. Stäm snabbt av med varandra om ni har samma bild. Antecknaren bör
notera era reflektioner i slutet av anteckningarna kring detta.
Det bästa är att sammanställa resultaten från intervjuerna löpande för att
senare genomföra en slutgiltig sammanställning efter att alla tester är gjorda.
Sammanställningen bör, förutom viktiga insikter, innehålla information om hur studien
genomfördes: antal deltagare, demografiska profiler och liknande.
Informationen från testerna sammanställs ämnesvis. Information från flera testpersoner
beskrivs i sammanfattad form under en ämnesrubrik. Sammanställningen blir sedan
en grund för t.ex. åtgärdslistor (prioriterade utifrån vad som bör åtgärdas först),
upplevelsekartor, målgruppsbeskrivningar eller liknande.
Detaljerna kan ni ha i en bilaga.

Exempel på vad som kan ingå i en sammanställning
•
•
•
•
•
•
•

Sammanfattning (det viktigaste först)
Viktiga beteenden (beteendevariabler)
Behov, mål och drivkrafter
Hinder idag
Vinsten om vi tillfredställer x
Risken om vi inte åtgärdar x
Hur vi ska möta x i framtiden
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PROTOTYPANDE
Exempel och mallar för utskrift

Pappersprototyp
För att testa tidiga lösningar,
t.ex. första versionen av ett
digitalt gränssnitt

chat settings

Görans Bistro
Org.nr: 55256-1234

Översikt

Anställda

Du har 3 sakar kvar

Tillstånd

Årsrapporter

Dokument

ATT GÖRA

Inställningar

KALENDER

Serveringstillstånd

MARS 2017

Saknas: Planlösning, Meny
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Serveringstillstånd

Digital prototyp

Saknas: Planlösning, Meny

Serveringstillstånd
Saknas: Planlösning, Meny

En enkel och klickbar variant av
en tänkt digital tjänst
BANK

MÅLSÄTTNING

ANSTÄLLDA

Anslut din bank
Anslut din bank och betala, deklarera och
redovisa automatiskt

Inga anställda?
+ Lägg till

Sätt ett mål
För att lyckas ännu bättre är det bra att sätta
en målsättning med sitt företagande. Sätt ett
mål så hjälper vi dig vidare!

Vad kostar en anställd
Ange mål

Anslut
Förslag på kandidater

Mall för utskrift: Surfplatta

Mall för utskrift: Dator

Mall för utskrift: Mobil

Designstudio
Arbetssession: Rama in
problemen, idégenerera,
prioritera och skissa
tillsammans

Fysisk mockup
Fysisk produkt byggd på ett
enkelt sätt

LEGO-prototyp
T.ex. för att prototypa fysiska
miljöer

Rollspel
Testa scenarios och bygg empati
genom att spela olika roller

Upplevelseprototyp
Bygg upp en förenklad version
av en hel miljö för att testa hur
den upplevs

Wizard of Oz
Testa en tjänst genom att
fejka “baksidan”, människor
gör i testet uppgifter som sen
kommer att vara automatiserade

Skapa lag
Hans är tränare på Nacka fotbollsklubb. Han tränar lag 5 som har 22 deltagare tillsammans med 2 andra extratränare. Han ser en reklam i sitt nyhetsbrev från ——— att man kan hantera inköp av träningskläder mm via
deras site. Han klickar på länken och kommer till en sida som berättar om
hur smidigt det är och som har en knapp för att komma igång.

User Story
En textbeskrivning av hur en
person använder den tänkta
tjänsten

Han klickar på att han vill starta ett lag. Han får logga in och kommer sen
till en avdelning på mina sidor där han kan fylla i vad som behövs för att
starta ett lag. När detta är klart får han se lagsidan. Han fortsätter att göra
klart den genom att ladda upp logotyp och välja sortiment. Alla ——-s
produkter verkar inte finnas att välja utan han utgår ifrån färdiga paket
som finns för olika sporter som ——- har satt ihop. Han väljer att utgå ifrån
fotbollspaketet och tar sen bort och lägger till några produkter.
I samband med att han väljer sortiment och ser att det saknas klubblogotyp inser han att han måste ladda upp en logotyp för tryck också. Han
provar med den png han använde för kontot men får återkopplingen att
den inte funkar för tryck och en specifikation vad han behöver. Han mailar
över den specifikationen till sin andretränare som han vet är bra på bilder.

Storyboard
Beskrivning i text och bild
av nyckelinteraktioner i ett
tjänsteflöde

Storyboard

Vill du ha mer hjälp?
Roligt att du läst så här långt!
Hoppas du lärt dig det du behöver om att testa.

Har du frågor, eller vill du ha hjälp att komma igång?

Fredrik Sandberg
testansvarig på Tillväxtverket
08-681 77 24
fredrik.sandberg@tillvaxtverket.se
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Den här guiden är framtagen i samarbete med

Vi designar för en hållbar framtid

Erik Hammarström
chef samarbeten & kvalitet
+46 (0) 73 321 07 20
erik.hammarstrom@antrop.se

Zandra Rauchwerger
byråchef
+46 (0) 70 750 48 35
zandra.rauchwerger@antrop.se

Hör gärna av dig!

