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Abstract 
 

A continuous increase of the accessibility to the Internet has lead to several 

instances where errands previously performed outside the home now can be 

carried out online as well, such as purchases of books, movies and clothes. Today, 

several companies offer services for the electronic signing of documents. In this 

thesis, I have chosen to study the workflow for such electronic signatures.  

 

The focus of the study is the company Comfacts solution, which uses SMS as part 

of the identification process. The steps that users go through to sign a document 

are not clearly defined. By studying the workflow of the system Comfact uses for 

electronic signage, I hope to bring insight of how to design a flow where users 

understand the process and feel that signing electronic documents online is a 

simple and straightforward process. 

 

The preliminary study consisted of a heuristic evaluation of the service, a 

competitor analysis of similar services and usability tests. The result showed that 

the main problem with the current solution is that certain words and sentences are 

structured in a way that the participants feel they don’t understand. This, 

combined with poor information on how the signing process works results in an 

overall unclear workflow. An unclear workflow will, in turn, cause the users to 

reflect upon the process itself more than should be necessary.  

 

By using the knowledge gained though theoretic studies and the preliminary study 

I developed a proposal for a new user interface. This interface was then tested by 

a new group of users, and I was able to demonstrate measurable improvements 

from the previous user interface. 

 

The conclusion of my study is that a workflow should be designed with the 

following aspects in mind, in order to better guide the users through the signing 

process: 

 

1)    Design with the users in mind, not the underlying technology 

2)    Provide clear information about what is going on 

3)    Different elements should be visible  

4)    The design should be consistent 

5)    Use functions familiar to the users 

 

By designing according to these principles in the future, users exclaiming “Oh, I 

feel so stupid!” can be avoided, and more users feel “Aha, I understand!” 

 

 

Keywords: electronic signature, workflow, interaction, information design, 

interface, user-friendly  
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Abstrakt 
 

En kontinuerlig ökning av tillgängligheten till Internet har lett till att flera ärenden 

som tidigare utfördes utanför hemmet, såsom inköp av böcker, filmer och kläder, 

nu även sker online. Det finns idag även flera företag som erbjuder tjänster för att 

signera dokument elektroniskt. Jag har i detta examensarbete valt att studera 

arbetsflödet för just elektronisk signering.  

 

Studien är fokuserad på företaget Comfacts lösning där de använder SMS i 

identifieringsprocessen. De olika stegen användarna går igenom för att signera 

dokument är otydliga. Genom att studera arbetsflödet för Comfacts elektroniska 

signering hoppas jag bringa kunskap i hur man kan utforma flödet så användarna 

förstår processen och upplever signeringen som enkel och smidig.  

 

Förstudien bestod av en heuristisk utvärdering av tjänsten, en konkurrentanalys av 

liknande tjänster samt användbarhetstester. Resultatet visade att det största 

problemet med den nuvarande lösningen är vissa ord och meningar som är 

formulerade så att deltagarna inte förstår. Detta ihop med dålig information om 

vad som händer resulterar i ett otydligt arbetsflöde som leder till onödigt tänkande 

för användarnas del.  

 

Genom att använda mig av kunskaper jag tillgodosett mig genom teori och 

förstudie utvecklade jag ett förslag på ett nytt gränssnitt. Detta testade jag sedan 

på en ny grupp användare och kunde då påvisa mätbara förbättringar från det 

tidigare gränssnittet.  

 

Slutsatsen av arbetet är att ett gränssnitt bör utformas med följande aspekter i 

åtanke för att bättre guida användarna igenom signeringsprocessen: 

 

1) Designa efter användarna, inte den bakomliggande tekniken. 

2) Ge tydlig information om vad som händer 

3) De olika elementen i gränssnittet ska vara synliga 

4) Designen ska vara enhetlig 

5) Använd funktioner som användarna känner igen 

 

Genom att designa efter dessa principer i framtiden kan man undvika användare 

som utbrister ”Nej, men vad dålig jag känner mig nu!”, utan istället säger: ”Aha, 

jag förstår!”. 

 

 

 

Nyckelord: elektronisk signering, arbetsflöde, interaktion, informationsdesign, 

gränssnitt, användarvänlig 
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Förord 
 

Temat för 2011 års examensarbeten inom informationsdesign var ”Flöden och 

processer”. Då jag påbörjade interaktionsdesignsprogrammet 2007 och sedan tagit 

min egen väg för att få en examen inom informationsdesign har jag under årens 

lopp tillgodosett mig kunskaper inom både informationsdesign och 

interaktionsdesign. Årets tema kändes således perfekt för mig. Valet av arbete föll 

sig naturlig då jag såg rubriken ” Arbetsflöde och presentation av tjänsten 

Elektronisk Signering”. I detta arbete har jag fått en chans att mixa båda mina 

kompetensområden och skapa något nytt. 

 

Titeln ”Nej, men vad dålig jag känner mig nu!” är ett citat från ett av mina 

användbarhetstest som avslöjar en del av de problem jag kommer ta upp i 

rapporten. 

 

Jag skulle vilja tacka min handledare Bjarne Hindersson som hjälpt mig med 

frågor och funderingar. Jag skulle även vilja rikta tacksamhet mot Comfact AB 

som tog emot mig med öppna armar och introducerade mig till deras tjänst. Ett 

extra tack till Anders Törnqvist, Vd för Comfact, som svarat på frågor under 

projektets gång. Till sist skulle jag vilja tacka deltagarna i användbarhetstesterna 

för att de ställde upp, samt familj och vänner som gett mig stöd och stått ut med 

mig under upp och nedgångar under denna period i mitt liv. 

 

 

 

Ida Olby 
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Inledning 
__________________________________________ 

 

I detta kapitel ger jag en introduktion till ämnet och 

redogör för problemområdet. Vidare tar jag upp 

syfte, målgrupp och frågeställning. Jag avslutar med 

att gå igenom de avgränsningar jag gjort i mitt 

arbete. 

__________________________________________ 
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Bakgrund 

Våren 2010 hade 91 % av den svenska befolkningen mellan 16-74 år tillgång till 

Internet i hemmet (SCB 2011 s. 9). Med undantag för 2005 har 

Internetanvändningen sedan 2004 ökat varje år. Detta har lett till att flera ärenden 

som tidigare utfördes utanför hemmet, såsom inköp av böcker, filmer och kläder, 

nu även sker online. Hela 81 % av Internetanvändarna över 18 år hade 2010 

handlat via nätet någon gång (Olle Findahl 2010 s. 23). Digitaliseringen öppnar 

nya dörrar och idag finns alla förutsättningar för att utföra ärenden elektroniskt. 

Detta sparar både tid och pengar. Nuförtiden kan man även signera dokument 

elektroniskt. Steget till detta togs redan den 30 november 1999 då EU 

presenterade ett gemensamt direktiv om elektroniska signeringar (Halvarsson & 

Morin 2000 s.9). Med detta direktiv blev en elektronisk signering likställd vid en 

fysisk signatur och utvecklingen av olika sätt att identifiera sig elektroniskt sattes 

igång. För att signera elektroniskt måste man som person kunna identifiera sig och 

att ursprungsidentifiera en hel befolkning kostar både pengar och tid. För att 

snabba på utvecklingen tittade myndigheterna då mot den del av samhället som 

vid den tidpunkten hade den största elektroniska kundbasen och kunde garantera 

personernas identitet - Internetbankerna (BankID 2011). Detta ledde till att 

Sveriges första BankID utfärdades 2003 och samma år skrev 27 000 personer 

under sin deklaration elektroniskt. Sedan dess har det bara ökat och 2010 

deklarerade mer än 4,2 miljoner personer elektroniskt (Skatteverket 2010). 

 

E-legitimation är samlingsnamnet för de vanligaste alternativen att identifiera sig 

online. Namnen varierar beroende på utgivare (BankID, Nordeas e-legitimation 

eller Telia e-legitimation), men gemensamt dem emellan är att de alla använder 

sig av en krypterad teknik, så kallad PKI. Detta är i nuläget lösningen som är mest 

säker, men fler alternativ har på senare år uppkommit. I nuläget kan man signera 

dokument företag emellan genom interna eller externa signeringstjänster via mail. 

I takt med mobiltelefonens inflytande har även flera lösningar med mobiltelefon 

utvecklats. Det är en sådan lösning jag har valt att studera i mitt examensarbete. 

Intresset för detta väcktes då jag fick reda på att temat för 2011 års 

examensarbeten inom informationsdesign var ”Flöden och processen”. Jag 

uppmärksammade att en signeringsprocess kan hos ett företag vara enkel och 

intuitiv medan den är ologisk och komplicerad hos ett annat företag. Genom att 

studera arbetsflödet (de steg man måste gå igenom för att signera) för elektronisk 

signering hoppas jag bringa kunskap i hur man kan utforma flödet så användarna 

förstår processen och upplever signeringen som enkel och smidig.  

 

Uppdraget fick jag av Comfact AB som har utvecklat en tjänst för elektronisk 

signering med hjälp av SMS. Även om det är ett SMS inblandat sker största delen 

av processen på datorskärmen. Den som ska signera får ett mail skickat till sig 

med en länk för att starta signeringen. I signeringen finns sedan ett steg där 

användarens namn och telefonnummer står med och väljer användaren att gå 

vidare skickas ett SMS med en kod till personens mobiltelefon. Denna kod skrivs 

sedan in på skärmen och därmed är personen identifierad. De som har e-
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legitimation via bank blev alla identifierade den dagen de blev kunder hos banken. 

Hos elektronisk signering med enbart mail eller med mail och SMS sker däremot 

identifieringen genom att avsändaren av dokumentet identifierar mottagare. Detta 

sker genom att han eller hon anger mottagarens uppgifter, såsom t.ex. namn, e -

mail och telefonnummer och när mottagaren sedan signerar via dessa uppgifter 

anses han eller hon vara identifierad.  

 

Elektroniska signaturer definieras i Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska 

signaturer 2§, 2st, 1:a meningen som ”data i elektronisk form som är fogade till 

eller logiskt knutna till andra elektroniska data och som används för att kontrollera 

att innehållet härrör från den som framstår som utställare och att det inte har 

förvanskats”. Elektroniska signaturer är således lösningen som ser till att personen 

som undertecknar är den han eller hon utger sig för att vara. När jag i denna 

rapport använder mig av begreppet elektronisk signering syftar jag då till när man 

skriver under något elektroniskt med hjälp av e-legitimation, SMS eller andra 

lösningar.  

Problembeskrivning 

Som nämnts i början under föregående rubrik är e-legitimation via bank något 

som funnits sedan 2003 och som många personer använder idag. Elektronisk 

signering med hjälp av SMS är däremot ett nytt koncept som inte är välkänt på 

marknaden. Det är viktigt att alla, både erfarna - och förstagångsanvändare, klarar 

av att signera utan svårigheter. För att detta ska uppnås, och för att de ska förstå 

sig på processen och få förtroende för den, krävs det att de olika stegen i 

arbetsflödet är tydliga och väl utformade. Arbetsflödet måste därför vara intuitivt, 

med steg i rätt ordning och instruktioner som presenteras på rätt sätt. Så är inte 

fallet med Comfacts elektroniska signering i nuläget (vilket jag visar mer utförligt 

i min heuristiska utvärdering av tjänsten längre fram i rapporten). De olika stegen 

användarna går igenom för att signera dokument är otydliga, vilket förvirrar 

användarna och gör dem osäkra på vart de är och var de är på väg i processen.  

 

Ronnie Lipton som har skrivit boken A practical guide to Information Design 

(2007 s. 1) skriver: ”Information design is the study and practice of bringing 

clarity and comprehensibility to visual materials that are meant to direct, teach, 

explain or otherwise inform”. God informationsdesign handlar således om att få 

fram en informationsmängd på ett klart och tydligt sätt så att användaren förstår. 

Då detta inte uppnås med tjänsten i nuläget är det därför viktigt att arbetsflödets 

ses över och ändras om.  
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera och finna hur arbetsflödet för 

Comfacts elektroniska signering kan förbättras. Detta kommer resultera i ett 

förslag på ett nytt gränssnitt.  

Målgrupp 

Comfacts elektroniska signering har två målgrupper. Dels är det kunderna som 

betalar för tjänsten - de som laddar upp dokumenten som ska signeras - och dels 

är det dem som de skickar dokument till, slutanvändarna. Mitt arbete riktar sig 

enbart mot slutanvändarna, de som ska signera dokumenten. Målgruppen är då 

alla myndiga personer i Sverige som får signera dokument och som använder sig 

av datorer. 

 

Jag är medveten om att detta är en otroligt bred målgrupp. Det gör det svårare att 

skapa en målgruppsanpassad produkt i och med att det blir många olika behov att 

ta hänsyn till, såsom färgblindhet, dyslexi, olika grader av datorvana etc. 

Problemet är att kunderna som använder sig av tjänsten (oftast företag) varierar. 

Comfact har ett visst antal fasta kunder som använder sig av tjänsten regelbundet, 

men även del som enbart använder sig av den ett fåtal gånger. Företagen kan 

skicka dokument som ska signeras till andra företag eller till privatpersoner, eller 

både och. Dokumenten som ska signeras kan vara allt från en offert till ett 

anställningsavtal. Således kan i princip vem som helst vara slutanvändare, 

beroende på vilket företag och vilket dokument som skickas. Därför har jag 

arbetat mot en så pass stor målgrupp. 

Frågeställning 

Jag ska studera arbetsflödet för Comfacts elektroniska signering för att finna 

orsaken till varför användarna kan bli osäkra. Med hjälp av denna förståelse ska 

jag sedan skapa ett förslag till hur man kan skapa ett tydligare informationsflöde 

samt utforma flödets gränssnitt. Detta har lett fram till min frågeställning:  

 

Hur bör arbetsflödet för Comfacts elektroniska signering utformas för att på ett 

bättre sätt guida användarna igenom signeringsprocessen, så de känner sig säkra 

på vad de gör och vad det är som händer?  

Avgränsningar 

Förutom en kort omvärldsanalys av liknande tjänster på marknaden kretsar detta 

arbete enbart kring Comfacts elektroniska signering. Det finns två delar i deras 

signering – att ladda upp dokument och att signera dem. Jag kommer inte 

undersöka processen med att ladda upp dokument. 
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Det som ska undersökas är således processen från och med att användaren får ett 

e-mail där hon blir uppmanad att signera ett dokument till att dokumentet är 

signerat. Jag kommer dock inte undersöka det SMS användaren får skickat till sig 

under processens gång, utan mitt arbete är fokuserat på skärmgränssnittet. Jag 

kommer inte heller undersöka bakomliggande teknik för signeringen.  

 

Examensarbetet är på 15 hp, dvs. 10 veckors studier. På grund av tidsaspekten 

kommer min gestaltning inte vara en färdig tjänst, utan enbart en prototyp för att 

visa hur arbetsflödet kan förbättras. Jag kommer således inte koda i html eller 

dylikt. 
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Teori 
__________________________________________ 

 

I detta avsnitt presenterar jag de teorier jag studerat 

samt går igenom hur jag använt mig av dem. Jag 

ställer mig kritisk mot de källor jag använt och 

redovisar varför de är tillämpbara.  

__________________________________________ 
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Val av teorier 

För att kunna skapa ett intuitivt arbetsflöde måste jag först definiera vad som 

menas med intuitivt. Därför valde jag att studera olika definitioner av begreppet. 

Jag tittade även på olika teorier hur man på ett bra sätt kan guida användarna 

igenom signeringsprocessen samt hur man underlättar processen för användarna.  

Intuitiv användning av ett gränssnitt 

Begreppet intuitivt används mer och mer för att beskriva gränssnitt, exempelvis 

hävdar Mozilla Europe (2011) att deras senaste upplaga av webbläsaren har ett 

”intuitivt gränssnitt”. Ordet intuitivt används dock sällan av forskare då det anses 

vara vagt och sakna en tydlig definition (Naumann, Hurtienne, Israel, Mohs, 

Kindsmüller, Meyer & Huβlein 2007 s. 129). Som en reaktion på detta startades 

2005 gruppen IUUI (Intuitive Use och User Interfaces) för att finna en definition 

på begreppet (Blackler & Hurtinne 2007 s.43). De kom fram till följande 

definition: ”A technical system is intuitively usable if the user’s subconscious 

application of knowledge leads to effective interaction” (Mohs et al., 2006 citerad 

av Israel, Hurtienne, Pohlmeyer, Mohs, Kindsmüller & Naumann 2009 s. 250). 

De menade att intuitiv inte är en egenskap hos ett objekt, utan relationen mellan 

en person och ett objekt. Genom att tillämpa tidigare kunskap från en situation 

kan man med minsta möjliga mentala ansträngning interagera effektivt med ett 

system – ett intuitivt användande (Israel et al. 2009 s. 353). Blackler, Popovic och 

Mahar (2005) är ytterligare en grupp som försökt finna en definition på begreppet. 

De fokuserade på intuitiv interaktion och kom även de fram till att det handlar om 

att använda kunskap man tagit till sig genom interaktion med andra produkter. De 

menade att produkter som man kan använda intuitivt är de med egenskaper man 

stött på tidigare (Blackler et al. 2005 s. 2). Raskin (1994 s.17) är av samma åsikt, 

men går så långt att hävda att ”intuitive equals familiar”.  Han menar att det inte 

går att skapa ett nytt innovativt gränssnitt om man siktar på att det ska gå att 

användas intuitivt. Detta eftersom ett innovativt gränssnitt måste vara nytt, och då 

måste det även vara annorlunda - ”Therefore it cannot be intuitive, that is 

familiar” (Rasken 1994 s. 18). Israel et al. (2009 s. 359) går emot Raskins åsikter 

och hävdar att ett gränssnitt visst kan vara innovativt samtidigt som det är intuitivt 

– genom att användarna applicerar kunskap från ett tidigare system på det nya.  

Blackler, Popovic och Mahar (2007) har efter sin forskning kommit fram till att 

detta åstadkoms genom att man bl.a. använder sig av funktioner användarna 

känner igen. Genom att dessutom ha en enhetlig design, där liknande funktioner 

ligger på samma plats i olika delar av designen, ökar chansen för ett intuitivt 

användande av en tjänst.  
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Efter att ha studerat olika teorier om vad som menas med ett intuitivt användande 

har jag beslutat att arbeta efter följande definition: 

 

Intuitive use of products involves utilizing knowledge gained through other 

experience(s). Therefore, products that people use intuitivly are those with 

features that they have encountered before. Intuitive interaction is fast and 

generally non-conscious, so people may be unable to explain how they made 

decisions during intuitive interaction. 

(Blackler 2006; Blackler, Popovic & Mahar 2002; Blackler, Popovic & 

Mahar 2003, 2004, 2005, citerad av Blackler & Hurtienne 2007 s. 36) 

 

Blackler och Hurtiennes (2007) sammanfattande definition från olika forskningar 

är den mest utförliga i och med att den tydligt visar att en intuitiv interaktion 

handlar om att användarna inte ska behöva tänka på vad de gör. Det hela ska 

istället flyta på naturligt genom att man använder sig av välkända element. 

Gör saker och ting synliga 

Precis som Blacker och Hurtienne menar Steve Krug att användarna inte ska 

behöva utsättas för onödigt tänkande (2006). När de besöker en ny webbsida ska 

den kunna tala för sig själv – besökaren ska förstå vad det är och hur hon ska 

använda den (Krug 2006 s. 11). Saker som kan få användare att stanna upp är till 

exempel namn på länkar och menyalternativ som tvingar användaren att tänka 

efter vad som egentligen menas, det vill säga vart länken för henne om hon 

trycker på den. Att skapa en sida som användarna enkelt kan använda utan onödig 

tankeverksamhet är nödvändigt om man vill få nöjda besökare, i och med att 

användarna lägger så pass lite tid på varje webbsida. Om en sida ska vara effektiv 

måste den därför på en gång kunna tala om för användaren hur den fungerar (Krug 

2006 s.19).  Även om Krugs idéer grundar sig på personlig erfarenhet inom 

området, istället för forskning, anser jag att hans tankar är tillämpbara i min 

studie.  

 

Att göra saker och ting synliga i en design är något även Donald Norman tar upp i 

sin bok The design of everyday things (1988). Han anser att de två viktigaste 

principerna för att en användare av en produkt ska förstå hur den fungerar är att 

göra saker och ting synliga och ge dem en god konceptuell modell (Norman 1988 

s. 13). Boken är över tjugo år gammal men är trots detta lika aktuell idag. Den 

används fortfarande som kurslitteratur på flera högskolor och hans begrepp 

affordans kan fortfarande användas för att visa på god synlighet. När en produkt 

har god affordans ger den starka ledtrådar till hur den fungerar och användaren vet 

vad hon ska göra enbart genom att titta på den. En stol till exempel: den visar 

tydligt att man kan sitta på den. Men den visar även att man kan använda den för 

att stå på om man behöver nå något som är högre upp. En enkel produkt, såsom 

just en stol, ska inte behöva beskrivningar eller bilder för att förstå dess funktion.  
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Detsamma gäller för webbsidor – användarna ska förstå vad de kan göra med 

dem.  

 

”A good conceptual model allows us to 

predict the effects of our actions” skriver 

Norman (1988 s. 13). Utan en konceptuell 

modell handlar vi i blindo och förstår inte 

varför vi gör saker och ting, vad som kommer 

ske i nästa steg eller vad vi ska göra om något 

går fel. Norman menar att den som skapat 

systemet har en modell av hur det fungerar, så 

kallad design modell. Användaren av samma 

system skapar sig en mental modell genom 

interaktion med systemet. En designer 

förväntar sig ofta att användarens modell är 

likadan som dennes modell men om inte 

gränssnittet speglar designerns modell 

tillräckligt når inte dennes modell fram. Designern talar nämligen aldrig direkt 

med användaren, utan all kommunikation sker genom systemet (se bild 1 för en 

tydlig översikt). Om inte det visar en korrekt bild av designerns modell kan det 

mycket väl leda till att användaren bildar sig en felaktig modell om systemet och 

därför inte förstår varför saker och ting händer.  

 

A och O för en design som användarna förstår sig på är alltså att undvika att de 

behöver tänka igenom hur gränssnittet fungerar – genom att göra saker och ting 

synliga och att skapa ett gränssnitt som tydligt förmedlar designerns modell över 

hur det fungerar. Detta har jag arbetat efter i min gestaltning för att skapa ett 

användarvänligt arbetsflöde.  

Wayfinding 

Mycket av dagens informationsdesign kretsar kring wayfinding, vilket innebär att 

hjälpa målgruppen ta sig från punkt a till punkt b. I vanliga fall brukar man 

referera till fysiska skyltar, men det gäller likaväl på nätet. Även om det enbart 

finns en väg att gå i Comfacts arbetsflöde för elektronisk signering, framåt mot 

målet, anser jag att principerna för wayfinding kan hjälpa användarna att känna 

sig säkra på vart de är på väg. Nyckelorden för navigation eller wayfinding är 

nämligen “as self-navigable as possible” (Lipton 2007 s. 217). Så precis som 

tidigare nämnt handlar det om att göra en design så tydlig som möjlig så 

användarna inte behöver stanna upp och tänka, utan enkelt kan navigera sig fram.  

 

Navigationssystem finns till för att svara på frågan: “Hur tar jag mig dit?”. För att 

besvara den kan man använda sig av flera principer. Lipton tar upp några viktiga 

aspekter som gäller för wayfinding på webben (2007 s. 226). Först och främst är 

det viktigt att användaren vet vart hon befinner sig någonstans (a sense of place). 

Bild 1. Normans gestaltning av konceptuella 
modeller. 
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Detta sker genom en tydlig identitet på de olika sidorna, med logotyp, enhetlig 

layout och tydliga rubriker. Man kan även använda sig av så kallade breadcrumbs, 

där man visar hur användaren tagit sig till sidan. Därefter måste hon hitta vart hon 

ska någonstans (locating) och då kan man till exempel använda sig av länkar med 

ord som användaren letar efter. Sedan måste personen förstå hur hon ska ta sig till 

sitt mål (directing) och väl där ska hon förstå att hon nått sitt mål (identifying). 

Detta kan bland annat uppnås genom att matcha sidrubrikerna med länktexterna. 

Det viktigaste för alla dessa steg är dock att enbart presentera informationen som 

användaren behöver, inte all information som skaparen av webbsidan har (Lipton 

2007 s.218).  

 

Dessa fyra aspekter – a sense of place, locating, directing och identifying – är 

något jag kommer att arbeta för att uppnå. Lipton grundar sina fakta på erfarenhet 

inom branschen och trots att den inte utgår från forskning i en ren bemärkelse, 

anser jag, precis som med Krug, att idéerna är tillämpbara i mitt fall.  
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Metod 
__________________________________________ 

 

I detta kapitel redogör jag för de metoder jag 

tillämpat samt motiverar varför just dessa valdes. 

Jag beskriver även hur mitt urval gått till.   

__________________________________________ 
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Val av metod 

Examensarbetet började med en förstudie (fas 1) med målet att skapa en förståelse 

för problemområdet. För att uppnå detta genomförde jag en kvalitativ studie. Dess 

styrka ligger just i att de möjliggör en ökad förståelse för den enskilde individens 

situation (Holme & Solvang 1997 s. 14). Eneroth (1987 s. 48) skriver att 

utgångspunkten för ett kvalitativt tillvägagångssätt är “de observationer man gjort 

och gör om företeelsen ute i verkligheten, och målet är att samla in och ordna 

dessa observationer till något begripligt, dvs. att skapa sej ett begrepp om 

företeelsen”. Med andra ord utsatte jag mig för verkligheten och först därefter 

drog jag slutsatser. Kvalitativa metoders svaghet är att man inte kan visa att datan 

man samlar in gäller för alla i målgruppen. Vill man göra generaliseringar är det 

kvantitativa metoder man ska använda sig av (Holme & Solvang 1997 s. 81). 

Eftersom jag inte var ute efter att mäta verkligheten och visa statistik, utan ville få 

en förståelse, ansåg jag att kvalitativa metoder passade mig bäst. Holme och 

Solvang påpekar dock att det finns stora fördelar med att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder, eftersom deras starka och svaga sidor 

kompletterar varandra (1997 s. 82). För att kunna mäta om min gestaltning 

förbättrat signeringsprocessen kompletterades den kvalitativa studien med en 

kvantitativ metod, enkäter.  

 

Förstudien bestod av en heuristisk utvärdering av tjänsten, konkurrentanalys, 

användbarhetstest och enkäter. I fas 2 av arbetet utförde jag ytterligare ett 

användbarhetstest. Innan jag började var jag dock själv tvungen att lära mig hur 

tjänsten fungerar och är uppbyggd. Nedan beskriver jag mer utförligt varje metod 

och motiverar varför jag valt just dessa.   

Bekanta mig med tjänsten 

Innan jag kunde börja testa tjänsten på användarna var jag själv tvungen att lära 

mig hur det fungerar. Detta är en förutsättning för att kunna förstå vad användarna 

gör och för att kunna analysera datan (Kuniavsky 2003 s. 165). Kuniavsky 

skriver: ”In general, the more you know about the task your audience does, the 

better you’ll be able to interpret their behaviors when you observe it” (2003 s. 

163). Därför testade jag själv tjänsten flera gånger och fick även en genomgång av 

Comfacts VD, Anders Törnqvist. Detta för att förstå hur tjänsten fungerar, både 

det som syns och det som pågår bakom.    

Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering är en systematisk genomgång av ett gränssnitts 

användbarhet (Nielsen 1993 s. 155). Målet är att finna eventuella 

användbarhetsproblem. För att finna detta ser man över designen och bedömer 

den utifrån ett antal principer. Jakob Nielsen (2005) har tagit fram tio riktlinjer att 
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ha som stöd i utvärderingen och det är dessa jag har haft som grund i min 

utvärdering (dessa presenteras i nästa kapitel). 

 

Genom en heuristisk utvärdering hoppades jag finna de största 

användbarhetsproblemen med tjänsten i nuläget. Nielsen tar dock upp att även om 

man som en enskild person kan utföra en heuristisk utvärdering så tenderar man 

ofta att missa många problem (1993 s. 155). Han rekommenderar att man ska 

använda sig av flera personer i utvärderingen för att på så sätt upptäcka fler fel. På 

grund av arbetets omfång och att det utförs enskilt var detta dock inte möjligt. 

Tjänsten består dock inte av mer än fem steg och jag ansåg därför att jag kunde 

upptäcka majoriteten av användbarhetsproblemen. 

Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys syftar till att identifiera styrkor och svagheter hos 

konkurrerande företag för att sedan använda den informationen till att förbättra 

det egna företaget (Business Dictionary 2011). Detta görs bland annat genom att 

man tar reda på vad som gör ens produkt eller tjänst unik och använder sedan 

detta för att locka målgruppen (Entrepreneur 2011).  

 

Jag valde att titta på tre konkurrerande tjänster för att se hur de lagt upp sitt 

arbetsflöde. Genom att finna vad som fungerade bra och mindre bra med dessa 

tjänster hoppades jag ta till mig kunskaper för att kunna öka konkurrenskraften i 

mitt slutgiltiga designförslag. Detta då användningen av funktioner som 

användarna redan känner till ökar möjligheten till intuitiv interaktion, som nämnts 

i teorin.  

 

Problematiken med konkurrentanalys är att det med produkter eller tjänster som är 

vitt spridda är omöjligt att göra en analys av alla konkurrenter. Att finna rätt enhet 

att analysera är därför av stor vikt för att få ett korrekt resultat. Läs mer om detta 

under rubriken urval. 

Användbarhetstest  

Användbarhetstester genomfördes i två omgångar, på den nuvarande lösningen 

(användbarhetstest 1) och på min gestaltning (användbarhetstest 2). Jag valde 

formativa användbarhetstester. Målet med dessa är att förbättra designen hos en 

produkt (Tullis & Albert 2008 s. 46). Detta sker genom en iterativ process vilket 

innebär att man först identifierar problemen, skapar rekommendationer, re-

designar och sedan testar igen. Formativ testning sker alltid innan produkten är 

slutförd och ju tidigare i processen man använder sig av en formativ utvärdering, 

desto större vikt får den (Tullis & Albert 2008 s. 46). Motsatsen till formativ är 

summativ och de testerna sker först efter att produkten är färdigställd och har 

fokus på att utvärdera produkten mot en rad kriterier. Comfacts elektroniska 
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signering är en tjänst som redan har lanserats på marknaden och då borde en 

summativ testning äga rum. Jag har trots detta valt att genomföra formativa tester 

med anledning att några sådana aldrig har ägt rum under tjänstens framställning. 

Jag vill inte enbart utvärdera hur produkten fungerar efter lansering, utan 

identifiera problemen som finns och rätta till dem. Formativa tester är då det bästa 

alternativet och således betraktar jag inte tjänsten som färdig i nuläget.  

 

Användbarhetstester syftar till att undersöka hur användbar en produkt eller tjänst 

är, och inte själva användaren (Sharp, Rogers & Preece 2007 s.646). Dessa tester 

är nästan alltid baserade på ett antal uppgifter som deltagaren ska genomföra. 

Även om det inte är användaren som testas så studeras dennes beteende – för att 

få en förståelse om hur hon löser uppgifterna (Kuniavsky 2003 s. 471). Med hjälp 

av detta kan man sedan uppmärksamma eventuella problem som finns med t.ex. 

förståelse för interaktion och information. Trots att mycket användbar information 

om produkten eller tjänstens brister kommer i dager genom användbarhetstester så 

missar man en hel del värdefull information användaren kan bistå med genom att 

enbart utföra uppgiftsbaserade tester. Jag valde därför att kombinera min första 

omgång med formativa användbarhetstester med en semi-strukturerad intervju för 

att t.ex. ta reda på användarnas åsikter om tjänsten och deras tidigare erfarenhet 

om liknande tjänster. Genom att kombinera användbarhetstest med intervjufrågor 

på detta sätt kan man få fram rikare data att analysera (Kuniavsky 2003 s. 471). 

Jag kombinerade intervjufrågorna med uppgiften att signera ett dokument och 

ställde frågorna medan de befann sig på det steget frågorna gällde. Informationen 

detta gav mig använde jag för att skapa en större förståelse för elektronisk 

signering som helhet, för att kunna skapa ett mer användarvänligt arbetsflöde. Till 

användbarhetstest 2, då jag redan skapat mitt förslag, uteslöt jag dessa frågor och 

fokuserade enbart på uppgiften. 

 

Jag har fått frågan om varför jag valde att inte genomföra fokusgrupper istället för 

användbarhetstester. Fördelen med fokusgrupper är att i grupp kan samtalet 

mellan deltagarna leda till att fler aspekter av problemet kommer i dager. Jag är 

medveten om att en fokusgrupp säkerligen hade bidragit med mycket nyttig 

information men då jag ville att användarna skulle testa tjänsten valde jag att 

utföra användbarhetstest en och en, för att kunna analysera de olika stegen i detalj.  

Enkäter 

Även om användbarhetstesterna bidrog till ökad förståelse ville jag komplettera 

detta med en enkät som deltagarna fick fylla i efter testet. Genom att de själva fick 

bedöma sin upplevelse av tjänsten kunde jag jämföra resultatet före och efter mina 

ändringar och på så sätt redovisa mätbara förbättringar.  
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Urval 

Deltagare  

Mitt urval av deltagarna till användbarhetstesterna var ett så kallat 

bekvämlighetsurval, bestående av personer i min närhet som var lätta att få tag på. 

Detta är inte något som rekommenderas eftersom enheterna ofta inte är 

representativa och kan leda till missvisande slutsatser om populationen (Holme & 

Solvang 1997 s. 183). Men i och med min breda målgrupp passar dessa personer 

mina kriterier. Jag har dessutom inte enbart tagit de första bästa, utan gjort ett 

strategiskt urval från de personer som fanns att tillgå. Eneroth (1987 s. 52) betonar 

att urvalet måste göras strategiskt i en kvalitativ undersökning för att belysa så 

många olika sidor av företeelsen som möjligt. Till användbarhetstest 1 valde jag 

därför ut 6 personer i olika åldrar (25-60 år) och med olika sysselsättningar. Fem 

av dessa använder sig av datorn i princip dagligen och har stor erfarenhet av att 

utföra ärenden online. Kuniavsky (2003 s. 83) skriver: ”You need to understand 

the experience of the people who are actually going to want to use, understand, 

and buy your products. Anyone else’s experience will be of margin use, or even 

deceptive”. Det ultimata är alltså att testa tjänsten på slutanvändarna, de som 

kommer att använda tjänsten när den är klar. Det finns ingen garanti för att just 

dessa fem personer kommer att komma i kontakt med denna tjänst, men i och med 

att de är aktiva online ökar möjligheten. Utöver dessa fem personer valde jag även 

en person som inte har lika mycket datorvana, för att se ifall åsikterna skiljer sig åt 

mellan vana och ovana användare.  

 

Till användbarhetstest 2 valde jag ut fem personer. De var alla i samma 

åldersspann (19-29 år) med god datorvana och med olika sysselsättningar.  

Konkurrenter 

Som tidigare nämnt är det viktigt att finna rätt enhet att analysera för att få fram 

ett korrekt resultat. Optimalt i detta fall hade varit tjänster som även de använder 

sig av SMS i sin identifikationsprocess. Efter mycket letande stod det dock klart 

att detta inte var enkelt att finna. Dessutom var det ett krav att det fanns en 

möjlighet att testa tjänsten för att kunna genomföra en analys. Det ledde till att jag 

valde att analysera företagen Adobe, EchoSign och DocuSign elektroniska 

signering. Alla tre företag använder sig enbart av mail till identifikationen. Trots 

detta anser jag att dessa företag är starka konkurrenter. De är bland de största på 

den internationella marknaden och företag som även Comfact räknar som några 

av sina största konkurrenter.  
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Fas 1 - Förstudie 
__________________________________________ 

 

Här presenterar jag den nuvarande lösningen för 

Comfacts elektronisk signering. Därefter redovisar 

hur jag gått tillväga i min förstudie, vilka material 

som använts och hur dessa utformades. Vidare 

presenterar jag de resultat som framkommit under 

studien och sammanfattar det hela. 

__________________________________________ 
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Comfacts elektroniska signering 

Jag började med att bekanta mig med tjänsten. Här presenterar jag de olika stegen 

i signeringsprocessen för att det ska gå att följa mitt resonemang i resterande text.  

 

1. Mail 

Användaren får ett mail från Comfact där avsändaren skrivit ett personligt 

meddelande. Mailet innehåller en länk för att föra användaren till processens 

startsida (se bild 2). Nedanför den finns ytterligare rader med information.  

Bild 2. Steg 1, mail. 

2. WAYF-sida 

Efter att ha öppnat länken förs användaren till en så kallad WAYF-sida (Where 

are you from). Denna sida välkomnar personen, ger lite information om vad som 

kommer ske samt tar upp att identifieringen kommer ske med ProSale Identity (se 

bild 3 för en överskådlig bild av gränssnittet och bild 4 för informationen på 

sidan). För att gå vidare klickar användaren på länken “Klicka här för att 

identifiera dig”. 

Bild 3. Steg 2, WAYF-sida. Gränssnittet som helhet. 
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 Bild 4. Närbild på informationen på WAYF-sidan. 

3. Identifiering med SMS 

Efter att ha klickat på knappen slussas användaren vidare till 

identifieringstjänsten, ProSale Identity (se bild 5). Där står det vem användaren 

ska identifiera sig som med namn och telefonnummer samt hur det hela fungerar. 

Stämmer informationen trycker användaren på knappen med samma text som 

tidigare steg: “Klicka här för att identifiera dig”.  

Bild 5. Närbild på steg 3, identifiering med SMS. 
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4. Skriv in SMS-kod 

När användaren trycker på knappen i föregående steg skickas ett SMS till 

telefonnumret som angetts. Där står en kod med en referensfärg. Den koden skrivs 

in i steg 4, i textfältet (se bild 6). För att se dokumentet som ska signeras klickar 

man sedan på “Fortsätt”.  
 

5. Se dokumentet 

I steg fem får användaren se dokumentet hon ska signera. Hon informeras längst 

upp om att hon har möjlighet att ladda ner dokumentet samt att det längst ner på 

sidan går att välja vad man vill göra (se bild 7). Längst ner finns sedan knappen 

för att underteckna samt för att avstå (se bild 8). Där finns även en förteckning 

över undertecknarna av det aktuella dokumentet samt information om hur man går 

tillväga om man inte vill signera just då. Efter att ha sett över dokumentet och 

kommit fram till att hon vill underteckna det klickar hon på knappen underteckna. 

 

 

Bild 7. Närbild på steg 5, se dokumentet. 

Bild 6. Närbild på steg 4, skriv in SMS-kod. 
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6. Signera 

Efter att användaren tryckt på knappen underteckna dyker en ruta med ett 

förtydligande upp för att säkerställa att användaren verkligen vill signera (se bild 

9). Ifall det stämmer klickar hon på underteckna igen och först då sker signeringen 

av dokumentet.  

 

7. Signerat och klart 

När dokumentet är signerat och klart ändras personens status som undertecknare 

till ”Har undertecknat”. Hon kan nu stänga ner webbläsaren (se bild 10).  
 

 

 

 

 

Bild 8. Steg 5, alternativen längst ner på sidan. 
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Bild 9. Steg 6, signera. 

Bild 10. Steg 7, signerat och klart.  



22 
 

Heuristisk utvärdering 

Efter att jag bekantat mig med tjänsten utvärderade jag arbetsflödet efter Nielsens 

tio riktlinjer (2005) och checkade av de punkter tjänsten brast på: 

 

[X]   Visibility of system status  

[X]   Match between system and the real world  

[X]   User control and freedom  

[X]   Consistency and standards  

[X]   Error prevention  

[   ]   Recognition rather than recall  

[   ]   Flexibility and efficiency of use  

[X]   Aesthetic and minimalist design  

[X]   Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

[   ]   Help and documentation  

 
Den heuristiska utvärderingen visade flera brister i den nuvarande lösningen. 

Under punkten ”Visibility of system status” brister den på flera håll. Framförallt 

tillhandahålls ingen information om hur många steg det är från mail till 

färdigsignerat dokument, vilket leder till att man inte vet vart i tjänsten man 

befinner sig. Denna information ges enbart på en sida, där SMS-koden ska skrivas 

in (se bild 6), men är otydlig och hamnar inte i blickfånget. Användaren får inte 

heller någon tydlig återkoppling på vad som sker i de sista stegen, till exempel när 

signeringen är klar.  

 

I nuläget är tjänsten uppbyggd efter hur tekniken fungerar. Detta leder till att den 

även brister på punkt två, ”Match between system and the real world”. Först 

hamnar användarna på WAYF-sidan (se bild 3 och 4). Tanken med denna är att 

avsändaren i framtiden ska kunna välja med vilken säkerhetsgrad mottagaren ska 

identifiera sig med och på denna sida kan mottagaren sedan själva välja vilken typ 

av identifiering på den nivån hon eller han vill använda sig av. Detta är dock inte 

något som är igång i nuläget, utan det finns enbart ett val – ”Klicka här för att 

identifiera dig”. Därefter slussas de vidare till identifieringstjänsten där de ännu en 

gång ska klicka på en knapp med texten ”Klicka här för att identifiera dig”. Första 

sidan finns alltså enbart med på grund av hur tjänsten är uppbyggd och utifall 

eventuella förändringar sker i framtiden – inte för att det är ett naturligt och 

logiskt steg.  

 

Punkten ”User control and freedom” handlar om hur det behövs en tydlig 

nödutgång ifall användarna ångrar sig och inte vill genomföra ärendet. Även här 

brister den elektroniska signering då informationen om att man kan avbryta 

signeringen mitt i och sedan återkomma är luddigt formulerad. ”Du kan identifiera 

dig själv tre gånger” är inte en klarmärkt nödutgång. När användaren sedan når 
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identifieringssidan där denne ska identifiera sig som den person avsändaren angett 

att hon är har hon ingen möjlighet att säga emot de uppgifter som uppges där.  

 

När det gäller punkten ”Consistency and standards” så är gränssnittet konsekvent 

använt i alla steg förutom på WAYF-sidan (se bild 3). I alla andra steg har det 

viktiga innehållet placerats i en ruta, men detta görs inte på första sidan. Detta 

skiljer ut den från mängden och återigen känns detta steg inte nödvändigt. På alla 

andra sidor i flödet användes dessutom knappar för att ta sig vidare medan det på 

första sidan är en länk, såsom i mailet.  

 

I och med att man i arbetsflödet enbart kan göra ett val i varje steg minimerar det 

antal fel användaren kan göra, som ”Error preventions” står för. Ett av de få fel 

användaren kan göra är att skriva in fel kodnummer. Comfact har tagit med en 

referensfärg i varje SMS för att användare som använder sig av tjänsten flera 

gånger per dag ska kunna skilja SMS:en åt. För en förstagångsanvändare kan detta 

däremot förvirra och frågor såsom: ”Ska jag enbart skriva in koden eller ska jag 

även skriva in färgen?” kan förekomma.  

 

Punkten ”Aesthetic and minimalist design” handlar om hur enbart det som är 

nödvändigt ska finnas med på sidan. Tjänsten är väldigt enkel och innehåller inte 

mycket text men trots detta finns det saker som skulle kunna placeras mer i 

skymundan för att lyfta fram huvudinformationen. Vilka standarder ProSale 

Identity lever upp till samt den gula rutan med leveransstatus (se bild 6) skulle till 

exempel behöva ses över.  

 

”Help users recognize, diagnose, and recover from errors” är något som är väldigt 

viktigt. I arbetsflödet kan fel uppstå när SMS-koden skrivs in. Ifall detta sker 

dyker det upp en röd text där det står ”Felaktig kod”. Den säger inte vad det är för 

fel med koden eller vad man bör göra för att det ska bli rätt nästa gång, enbart att 

den är fel. Detta hjälper inte användarna tillräckligt.  

 

”Flexibility and efficiency of use” ansåg jag inte berörde denna tjänst. Den 

handlar om hur regelbundna användare kan anpassa flödet efter deras användning 

– men i och med att alla måste identifiera sig är detta inte aktuellt i detta fall.  

Konkurrentanalys 

Till konkurrentanalysen genomförde jag en provsignering av varje tjänst och tog 

skärmdumpar av varje steg och skrev ut. Bilderna använde jag sedan för att 

analysera de olika delarna och identifiera det som fungerade bra respektive det 

som fungerade mindre bra med dem alla. Jag presenterar här en kort summering 

av de delar som påverkat mitt arbete. För en längre genomgång av de 

konkurrerande tjänsterna se bilaga 3.  
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Något jag la märke till när jag studerade konkurrenternas signeringsprocess var att 

ju mer text som placerades i mailet, desto rörigare såg det ut. Om länken dessutom 

placerades mitt i en mening syntes den inte tillräckligt. När information som inte 

har lika hög prioritet placeras utanför själva ”mailrutan” och strukturella färger 

används för att markera ut viktiga element, struktureras däremot mailet upp på ett 

bättre sätt och enbart den viktiga informationen hamnar i fokus.   

 

Bland de tre konkurrenterna är det två som använder sig av ljusa färger till 

gränssnittet medan en, Adobe, sticker ut och har ett gränssnitt som går helt i svart. 

Trots att dokumentet syns extra bra med mörk bakgrund, syns det även tydligt hos 

de med något ljusare färger. Hos alla förutom EchoSign kan man zooma in och ut 

i dokumentet i webbläsaren. DocuSign tillåter dessutom nedladdning av 

dokumentet, något Adobe inte bistår med. DocuSign använder sig av ikoner för 

nedladdning av PDF samt utskrift. Dessa är så pass vanliga så någon förklaring till 

dessa används inte. Adobe använder sig av ikoner för att visa signeringsstatus för 

de olika undertecknarna. Under rutan med dessa finns en förklaring till de olika 

ikonerna. Att ikonerna behöver en förklaring antyder att de inte är tydliga nog så 

användarna förstår dem.  

 

Hos DocuSign måste man först signera ett ”consumer disclosure”. Om man går 

med på detta går man vidare till nästa steg genom att klicka på knappen ”Review 

document”. Dock visas inte dokumentet efter detta utan en ruta med titeln “Adopt 

your signature” dyker upp. Som jag tog upp i teorin kan en länk som leder till 

något helt annat än vad som sägs leda till att användare blir förvirrade. Jag märkte 

även att EchoSign hade något liknande, men med deras signera-knapp. Knappen 

är grön och har texten ”click to eSign” – vilket gör att den tydligt sticker ut från 

övriga element. Det är dock inte den man ska klicka på när man först ska signera, 

utan då behöver man bläddra längst ner på sidan och skriva in sin signatur. 

Logiken bakom det hela är troligtvis att man ska läsa igenom hela dokumentet 

innan man signerar, men då borde inte en knapp med texten klicka här för att 

signera i en utstickande färg vara placerad så man trycker på den först. 

 

För att signera dokumentet hos Adobe måste man godkänna signeringen 

ytterligare en gång. Detta sker väldigt tydligt genom att övrig webbsida tonas ner 

och rutan med ett förtydligande är placerad ovanför. Alla tjänster visar tydligt att 

signeringen är genomförd genom att antingen föra användaren till en ny sida, eller 

en ruta ovanför det signerade dokumentet.  

Användbarhetstest 1 

Material 

Till mina användbarhetstester användes följande material: en dator, en diktafon, 

papper med intervjufrågor och enkät. Här nedan beskriver jag hur jag utformade 

de två sistnämnda. 
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Utformning av intervjufrågor 

Intervjufrågorna arbetade jag fram efter de nyckelfrågor man försöker besvara 

med formativa tester (Tullis & Albert 2008 s. 46). Av dessa tog jag ut de tre 

viktigaste som jag ämnade besvara. Dessa var (min fria översättning av Tullis och 

Alberts frågor): 

 

1. Vilka är de största användbarhetsproblemen som hindrar användarna att nå 

deras mål eller leder till ineffektivitet? 

2. Vilka delar av produkten fungerar bra för användarna? Vad finner de 

frustrerande? 

3. Vilka är de vanligaste felen eller misstagen användarna gör? 

 

Med målet att svara på dessa frågor tog jag fram frågor utifrån fyra olika teman: 

Helheten, information, arbetsflöde och gränssnitt (se bilaga 1).  

 

Utformning av enkät 

Enkäten bestod av två sidor; på första sidan fick deltagarna fylla i grundläggande 

information såsom ålder och hur ofta de använde datorn och på andra sidan skulle 

de ta ställning till ett visst antal påståenden utifrån en Likert-skala (se bilaga 2).  

 

Enkäterna kopplades ihop med användbarhetstesterna. De var alltså inte fristående 

utan enkäten som testperson 1 fyllde i går att koppla till användbarhetstestet som 

samma person utförde osv. Jag tog inspiration till utformningen av dessa frågor 

från ett exempel av Kuniavsky (2003 s. 89). 

 

Andra sidan består av påståenden där deltagarna ska ta ställning till hur väl de 

anser att påståendet stämmer. Jag använde mig där av en Likert-skala som är bra 

att använda sig av när man vill att personer ska ta ställning till saker och ting 

(Sharp, Rogers & Preece 2007 s. 313). Skalan är mellan 1 och 7, där de kryssar i 7 

om de håller med påståendet helt och hållet och 1 om de inte alls håller med.  

Tillvägagångssätt 

Deltagarna kontaktades via telefon och fick då själva bestämma vart det passade 

att genomföra testet. Att jag gjorde på detta sätt, och inte använde mig av ett fast 

labb, beror på att användbarhet inte enbart är produkten eller tjänsten i sig, utan 

dess interaktion med något som kallas för ”context of use”. Detta kan inbegripa 

allt från målet med att utföra uppgiften och hur ofta man använder sig av den till 

de sociala, fysiska och psykiska miljöerna (Wilson 2007 s. 46). Wilson skriver 

(2007 s. 46): ”If you change the context of product use, what was a problem in 

one situation could become a delighter in another”.  Det är alltså a och o att inte 

ändra kontexten för att upptäcka de riktiga användbarhetsproblemen. Deltagarna i 

mina användbarhetstester var alla förstagångsanvändare som aldrig använt sig av 

tjänsten förut. I och med att arbetsflödet börjar med ett mail kan personerna 

komma att använda denna tjänst varhelst det finns en dator med 

Internetuppkoppling. Genom att de själva fick påverka plats och tid för testerna 
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resulterade det i att testerna ägde rum i miljöer deltagarna i vanliga fall skulle 

kunna tänka sig att använda datorer. De var dessutom bekväma i situationen.  

Det hela slutade med att ett test utfördes på högskolan, ett hemma hos mig, två på 

deltagarnas kontor och de resterande hemma hos personerna.  

 

Vid testerna användes ibland min egen dator och ibland deltagarens dator, 

beroende på vad han eller hon föredrog. Detta ihop med att testerna utfördes på 

olika platser ledde till att jag valde att inte videofilma testerna. Nielsen (1993 s. 

203) skriver att om man vill studera interaktionen i minsta detalj kan 

videofilmning vara att rekommendera men vill man enbart finna de stora felen 

brukar dessa uppmärksammas redan vid den första observationen. Eftersom detta 

var mitt mål använde jag enbart en diktafon under testerna, för att slippa föra 

anteckningar och själv kunna observera deltagarnas reaktioner.  

 

Innan testerna började informerades alla deltagarna om premisserna. Jag bad om 

deras tillåtelse att spela in testerna och informerade dem att dessa inspelningar 

enbart kommer höras av mig eller av personer som ev. behöver inspektera mina 

resultat. Detta godkände alla. Jag informerade dem även om att de självklart var 

anonyma i testerna, att deras namn inte kommer figurera i resultaten.  

 

Testet började med att de fick fylla i första sidan på enkäten. Därefter började jag 

med en uppvärmning där jag ställde enkla frågor om deras datoranvändande och 

bad dem berätta om hur en vanlig dag kan gå till. Sedan ledde jag in samtalet mot 

elektronisk signering och frågade om de visste vad det var och om de någonsin 

använt sig av det. Därefter fick de i uppgift att signera ett dokument och tänka 

högt under tiden. Tänka högt är en vanlig metod att använda i användbarhetstester 

och det låter en förstå hur användarna uppfattar det de möter (Nielsen 1993 s. 

195). Detta kompletterades sedan med intervjufrågorna (se bilaga 1). När de 

genomfört signeringen ställde jag ytterligare några frågor om helheten. Slutligen 

fick de fylla i formuläret med påståenden.  

Resultat av användbarhetstesten 

Allmänna åsikter om elektronisk signering 

Av intervjun framgick det att begreppet elektronisk signering inte är ett välkänt 

begrepp för deltagarna. Enbart två av de sex deltagarna trodde sig veta vad det 

innebar. Däremot kände de alla till begreppen e-legitimation och BankID och 

detta var något som alla förutom en person (den ovana datoranvändaren) använt 

sig av. De använder det då enbart vid specifika tillfällen, såsom deklaration eller 

vid inloggning till CSN. BankID använder de däremot regelbundet när de loggar 

in på sitt bankkonto. En av deltagarna som kände till just begreppet elektronisk 

signering gjorde det därför att alla fakturor på hans arbete signeras elektroniskt.  

 

Gällande åsikter kring säkerheten av användandet av e-legitimation varierar 

åsikterna, även om de generellt sett är positiva. Det framkom att det faktum att det 

är en bank som ger ut e-legitimation gör att de känner sig säkrare. Många ansåg 



27 
 

också att det hela känns väldigt säkert. De ansåg att det skulle krävas en hel del 

för att någon skulle kunna kapa deras identitet i och med att programmet finns på 

deras egen dator – personen skulle i så fall både behöva veta deras lösenord samt 

ha tillgång till deras privata dator. Två personer uppgav dock att de inte tänkte så 

mycket på säkerheten. En av dem sa att han inte brydde sig, att han bara kör på 

och inte tänker så mycket på saker runtomkring.  

 

Mail 

Något de flesta deltagarna hade samma åsikt om var att avsändaren och 

sammanhanget spelar en stor roll för hur de hade uppfattat mailet i vanliga fall. 

Det framkom att flera inte hade öppnat mailet om de inte var något de hade 

efterfrågat eller visste att de skulle få.  

 

Det framgick att deltagarna ansåg att det var bra att informationen i mailet var 

kort och koncist. En person påpekade att strecket som går ner mot texten var 

konstigt placerad. De fem vana datoranvändarna förstod att de skulle signera 

någonting, men inte hur signeringen skulle gå till. Den ovana datoranvändaren 

tolkade mailet som att hon skulle tycka till om ett dokument. Samma person ansåg 

att mailet inte alls var kort, utan tyckte det hela såg avancerat ut och länken längst 

ner förvirrade henne. De övriga läste dock inte den mindre texten nedanför 

länken. 

 

WAYF-sida 

Första intrycket av WAYF-sidan var genomgående förvirring. Deltagarna kände 

sig osäkra på vad de gjorde och vad som skulle ske. Flera påpekade att de 

troligtvis inte hade gått vidare härifrån om de öppnat länken hemma.  

 

Orden ProSale Identity Provider med SMS kände deltagarna inte igen. En blev 

förvirrad och förstod inte om det var hon som skulle skicka ett sms. Utöver det 

förstod de flesta inte meningen ”Du kan identifiera dig själv tre gånger”. En av 

deltagarna tolkade meningen som att hon var tvungen att identifiera sig tre gånger 

för att få signera dokumentet.   

 

Gränssnittet hade deltagarna delade åsikter om. Ord som avskalat, enkelt och 

neutralt dök upp och vissa ansåg att detta var bra medan andra ansåg att det var 

tråkigt.  

 

Identifiering med SMS 

Det var på detta steg som deltagarna tillslut förstod vad de skulle göra. De flesta 

gick från att tycka att det hela var väldigt oklart till att tycka att det hela var rätt så 

smart ändå.  

 

En fråga som dök upp från en av deltagarna var vad personen skulle göra om 

numret i rutan inte stämde med hans nummer.  
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Skriv in SMS-kod 

Det som förvirrade deltagarna i detta steg var framförallt den gula rutan där 

levereransstatus står och snurrar som om den fortfarande väntar på någonting.  

Detta var något som störde de deltagare som inte förstod innebörden. 

 

Referensfärgerna förvirrar även de deltagarna. Flera personer blev frustrerade när 

de inte förstod dess innebörd och förstod inte varför de inte enbart fick en kod. 

Det var i detta steg som det enda riktiga felet i signeringen ägde rum. En av 

deltagarna tolkade referensfärg som att man skulle skriva både koden och färgen i 

textfältet. Medan hon höll på och resonerade för sig själv vad som menades med 

referens utbrast hon: ”Nej, men så dum jag känner mig nu!”. Efter att hennes 

tolkning visat sig vara fel återhämtade sig dock personen väldigt snabbt och 

förstod att färgen inte skulle vara med.  

 

Presentation av dokumentet 

Vid frågan om vad de tycker om sättet dokumentet presenteras på tyckte 

deltagarna att det var bra. De enda kommentarerna var att det var lite suddig text 

och att texten var liten. Alla uppmärksammade att de kunde ladda hem 

originaldokumentet och de flesta hade gjort det i vanliga fall.  

 

Texten ovanför knapparna som börjar med ”Om du inte vill underteckna” skapade 

förvirring bland en del av deltagarna. Två av deltagarna tolkade de två återstående 

möjligheterna som de två knapparna – signera och avstå. En av dem blev extra 

upprörd över att de glömt skriva dit nu i just nu. Han reagerade även över ordet 

underteckna och kände att signera hade låtit bättre.  

 

Signera 

Alla deltagare förutom en tycker att rutan med förtydligande är bra. De gillar detta 

steg då det är en extra säkerhet. Den som ogillar detta steg är personen som 

signerar många dokument i sitt arbete. Han ansåg att detta extra steg kommer göra 

regelbundna användare galna.  

 

Signerat 

Två av deltagarna förstod inte till en början att signeringen var genomförd och att 

de kunde stänga ner dokumentet. De såg väldigt förvirrade ut och visste inte 

riktigt vad de skulle göra i detta steg.  

 

Helhetsintrycket av den elektroniska signeringen 

Efter signeringen var klar frågade jag deltagarna om deras åsikter på helheten och 

alla var väldigt positiva, trots tidigare oklarheten under processen. När 

signeringen var klar tyckte de antal steg var lagom och ordningen de kom i var 

logisk. En av deltagarna påpekade dock att det hade varit bra att haft mer 
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information i början, såsom steg 1, steg 2 och steg 3 samt information om att man 

behöver använda sin mobiltelefon. Hon sa att även om man oftast har den med sig 

kan det hända att man glömt den hemma eller har den på laddning och att man då 

kan tro att det var kört när det visar sig att man ska få ett SMS. Det påpekades 

återigen att uttrycket ”de två återstående möjligheterna” var konstigt formulerat.  

 

Att Comfact stod bakom tjänsten förstod alla förutom en person. När jag visade 

mailet samt de olika sidorna för denna person igen sa han att han inte förstod om 

det var Comfact eller ProSale som var företaget.  

Resultat av enkäterna 

Trots att deltagarna visat uppenbar förvirring under signeringsprocessen gav alla 

generellt höga siffror i slutomdömet. Personen som var den enda som skrev in fel 

kod var till och med den som gav Comfacts elektroniska signering högst betyg – 

nästan enbart sjuor. Jag har sammanställt resultatet och bild 11 visar medelvärdet 

för de olika påståendena.  

 

Det tjänsten brister mest på enligt användarna är utseendet. Påståendet att tjänsten 

var estetiskt tilltalande fick så lågt som 4,3 poäng i medelvärde. Det totala 

medelvärdet av de tre påståendena under rubriken gränssnitt fick även den lägsta 

totalsiffran – 5. Ytterligare områden som fick låga siffror är påståenden som 

återfinns under rubrikerna arbetsflöde och information. ”Det framgick tydligt vart 

i processen jag befann mig” fick 5,2 i medelvärde och ”Det framgick tydligt vilket 

nästa steg i processen var” fick 5. Påståendet som hävdade att det gavs tillräckligt 

med information för att förstå processen fick även den 5, medan ”Informationen 

var lätt att förstå” fick 5,2.  

Sammanfattning och analys av förstudien 

Förstudien visade att det finns flera brister i Comfacts nuvarande lösning. Den 

heuristiska utvärderingen visade att det finns flera delar som kan förbättras, såsom 

tydligare information från systemet om vad som händer och en mer enhetlig 

design. Konkurrentanalyserna visade flera intressanta funktioner som kan 

appliceras på Comfacts lösning för att göra den smidigare och mer intuitiv, såsom 

t.ex. en översikt över de olika stegen samt att tydligt visa att dokumentet blivit 

signerat. Användbarhetstesterna visade att steg 2 i signeringen, WAYF-sidan, 

förvirrar mer än informerar. Användarna förstår sig inte heller på vad som menas 

med att de kan identifiera sig tre gånger, vad referensfärg innebär eller varför 

leveransstatus fortfarande står och snurrar. Trots detta var användarnas omdöme 

om tjänsten överlag bra. När de genomfört signeringen, klarat av uppgiften de 

blev tillbedda att utföra, gav de tjänsten bra betyg. I och med att alla klarade av att 

signera dokumentet fungerar alltså tjänsten i nuläget – men en 

användaruppplevelse är mer än att en sak bara fungerar. Förvirringen som uppstått 

innan kan elimineras och på så sätt skapa ett tydligare flöde och nöjda användare 

igenom hela processen. 
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Bild 11. Resultat av enkäterna från Test 1. Tabellen visar testpersonernas medelvärde (Med) 
för varje påstående samt det totala medelvärde för varje kategori (Tot). Rosa markerar de 
påståenden som är i behov av en snabb förbättring och gult de som behöver ses över. 
Deltagarna kunde bedöma påståendena på en Likert-skala mellan 1-7.  

 

 
 

  

Helhet Med Tot 

Överlag anser jag att tjänsten var lätt att använda 5,8 

5,1 
Överlag anser jag att informationen presenterades på ett bra sätt 5,2 

Överlag anser jag att tjänsten var estetiskt tilltalande 4,3 

Arbetsflöde 

De olika stegen hade en logisk ordning 6,2 

5,7 

Antal steg kändes lagom 6,5 

Det framgick tydligt vart i processen jag befann mig 5,2 

Det framgick tydligt vilket nästa steg i processen var 5 

Information 

Informationen som tillhandahölls gav mig den information jag behövde 

för att förstå processen 
5 

5,7 Informationen var lätt att förstå 5,2 

Jag förstod tydligt vart jag skulle klicka för att signera dokumentet 6,3 

Gränssnitt 

Utseendet på tjänsten upplevdes seriöst 5,7 

5 Färgerna tilltalade mig 4,5 

Layouten på de olika sidorna lyfte fram informationen på ett bra sätt 4,8 
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Fas 2 - Gestaltning 

__________________________________________ 

 

I detta kapitel berättar jag om min designprocess. 

Jag visar även några skisser från tidiga idéer, 

presenterar resultatet från användbarhetstesterna 

samt går igenom mitt gestaltningsförslag. 

__________________________________________ 
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Idéer 

I och med att detta är en tjänst som utförs på nätet var det redan från början 

bestämt att gestaltningen skulle resultera i ett nytt gränssnitt. Hur gestaltningen av 

detta gränssnitt skulle utformas visste jag dock inte förrän jag tagit del av teorin 

samt genomfört min förstudie.  

 

Förstudien visade att det största problemet var vissa ord och meningar som var 

formulerade så att deltagarna inte förstod innebörden. Detta ihop med dålig 

information om vad som händer resulterade i ett otydligt arbetsflöde, vilket i sin 

tur ledde till onödigt, medvetet tänkande för användarnas del. Detta går helt Krug 

och Normans teorier samt definitionen om vad intuitiv interaktion är som jag 

presenterade under teorin. Mitt mål med gestaltningen var således att skapa ett 

tydligt gränssnitt som informerar användarna om vad som sker när det sker och 

vad som kommer att ske.  

Pappersprototyper 

Layout och arbetsflöde 

Gestaltningen började med att jag 

skissade ner mina idéer på papper. 

Jag kom snabbt in på tanken med 

en översikt över de olika stegen för 

att tydligt guida användarna 

igenom processen. Problemet var 

vart den skulle placeras 

någonstans. Jag testade olika 

varianter, bland annat i headern 

bredvid logotypen och i en 

vänsterspalt (se bild 12). Jag kom 

dock fram till att i och med att det 

är vanliga platser för en meny finns 

det en risk att användarna misstar 

översikten för en klickbar meny. 

Således valde jag att ha den 

nedanför headern centrerad.  

 

Jag tog även tid till att fundera vad 

de olika stegen skulle döpas till. 

Efter att både den heuristiska 

utvärderingen samt testerna visade 

att steg 2, WAYF-sidan, förvirrade 

mer än informerade beslöt jag att ta 

bort den. Då kvarstod fyra steg som alla är nödvändiga för processen; (1) mail, (2) 

identifiering (där personen som signerar blir ombedd att identifiera sig enlig de 

Bild 12. Skisser över vart översikten skulle placeras. 

Bild 13. Olika varianter av översikten. 
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uppgifter avsändaren uppgett och får SMS:et), (3) skriva in SMS-koden samt (4) 

signera dokumentet. Att skriva in SMS-koden ingår egentligen i 

identifieringsprocessen i och med att det är först där identiteten blir konfirmerad. 

Jag testade därför olika varianter med namn för de olika stegen (se bild 13), men 

enbart ordet identifiering var för otydligt. Jag ville, precis som framkom i teorin, 

göra processen synlig och visa användarna att nästa steg inkluderar ett SMS. 

Därför valde jag att dela upp identifieringen i två delar; identifiering där 

användarna stämmer av att uppgifterna om deras identitet är korrekt och sedan 

SMS-kod där de anger koden de fått i meddelandet. Jag valde att skriva ut dessa i 

en uppmanande form för precis som övrig brödtext tala direkt till användaren. I 

översikten står det då: 

 

1. Identifiera dig 

2. Skriv in SMS-kod 

3. Signera 

 

För att få en seriös ton över det hela valde jag däremot att inte skriva rubrikerna 

för varje sida i du-form, utan där står det: Identifiering, SMS-kod och Signera. 

Dessa rubriker är tydliga och informerar användaren om vart hon befinner sig 

någonstans (a sence of place). Översikten ihop med knappar med tydlig text låter 

användaren sedan förstå vart hon är på väg och hur hon går tillväga (locating och 

directing). Genom att rubrikerna matchar de olika stegen i översikten leder det till 

att användaren även förstår att hon kommit rätt (identifying).  

Information 

I detta steg satte jag mig även ner med papper och penna och gick igenom 

informationen som behövdes i varje steg. Teorin och empirin visade båda att det 

inte fungerar att presentera all information man har. God informationsdesign 

handlar om att välja ut det bästa, det som är nödvändigt för att få budskapet att gå 

fram. Häri låg problemet – hur mycket kunde jag ta bort? I och med att jag tog 

bort WAYF-sidan, där en hel del information låg, var jag tvungen att ha med lite 

av den informationen på identifieringssidan. Jag valde att ha tre meningar som 

förklarade processen samt namn och nummer och därefter en knapp till nästa steg. 

Information om att man när som helst kan avbryta la jag i footern, med ljusare 

text. På så sätt syns den fortfarande men tar inte allt fokus. I framtagningen av 

denna text testade jag olika varianter på vänner och bekanta för att se vilken de 

förstod bäst. 

 

Ytterligare ett problem jag ställdes inför var hur jag skulle göra med namnet på 

tjänsten. Det är företaget Comfact som ger ut den men hela tjänsten heter ProSale 

Signing, medan enbart identifieringen med SMS heter ProSale Identity. Det är 

många namn att hålla reda på, vilket inte skapar en klar avsändare av tjänsten. 

Önskvärt hade varit att slå ihop företagsnamnet med namnet för tjänsten och döpa 

allt till ”Comfact ProSale Signing”, och därefter skapa en ny logotyp för helheten. 

Att skapa logotyper ligger dock utanför min kompetens och jag valde därför att 

enbart använda mig av Comfact i det synliga gränssnittet. För de användare som 
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är intresserade av att veta mer om tjänsten och dess säkerhet la jag till ett 

frågetecken uppe till höger (se bild 14 för exempel från tidiga prototyper). När 

användaren klickar på detta kommer en ruta upp med mer information.    

 

Efter att sett hur en av deltagarna i användbarhetstestet skrev både kod och 

referensfärg i textfältet drog jag slutsatsen att det berodde på prepositionen. I den 

nuvarande lösningen står det: ”med referens blå”.  Det var min tolkning att ordet 

”med” antyder att man ska skriva något ihop med något annat. Jag beslöt därför 

att skriva ”från meddelandet med referens blå”. Ordet ”från” visar att 

referensfärgen enbart kommer från meddelandet, inte att det ska skrivas i textfältet 

tillsammans med koden. Som en ytterligare försäkring för att undvika 

missförstånd valde jag att skriva ”ange sifferkoden”, istället för enbart kod. 

Layout i Indesign 

För att få en tydlig översikt av flödet skapade jag ett enkelt gränssnitt i Indesign 

(se bild 14). Jag tog med alla eventuella riktningar användarna kunde ta för att få 

en överblick av processen. Bilderna använde jag sedan för att skapa en enkel 

prototyp i PowerPoint för att se hur interaktionen fungerade.  

 

Bild 14. Första enkla gränssnittet i Indesign. 
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Gränssnitt i Photoshop 

När jag visste på ett ungefär hur arbetsflödet skulle vara upplagt, med layout och 

information, började jag arbeta med det i Photoshop. Jag skapade bilder för alla 

eventuella utfall i processen, med ”mouseover” på knappar och dylikt. 

 

Här bestämde jag även färgsättning på gränssnittet. Det nuvarande gränssnittet är 

uppbyggt på samma sätt som Comfacts webbsida, både till färg och layout. I och 

med att gränssnittet var det som deltagarna i mina användbarhetstester gav lägst 

betyg ville jag ändra om det till en mer modern layout. Det var dock viktigt att det 

nya gränssnittet ändå knöt an till Comfacts webbsida så kunderna känner igen sig. 

Jag valde därför att använda mig av samma färger de använder där: grått, vitt och 

även blå, som är den färg de har på sina länkar.   

 

I detta steg bestämde jag även att placera undertecknare av dokumentet i en 

”drop-down” flik (se bild 16). På så sätt behövde inte den informationen ta 

uppmärksamhet från signeringsknapparna, men de användare som var intresserade 

av detta kunde ändå finna informationen.  

Interaktiv prototyp  

Bilderna jag skapade i Photoshop satte jag till sist ihop till en interaktiv prototyp i 

PowerPoint. Det var denna jag använde mig av till mina sista användbarhetstester 

för att undersöka om jag behövde ändra om någonting eller om jag nått mitt mål – 

att förbättra arbetsflödet genom att göra det tydligare och mer intuitivt.  

Användbarhetstest 2 

Till omgång 2 av användbarhetstesterna, testning av min gestaltning, lät jag 5 nya 

deltagare testa min interaktiva prototyp för att se om jag lyckas åstadkomma en 

förbättring av arbetsflödet. Jag använde mig av samma material som i 

användbarhetstest 1, men valde enbart ut frågorna som kretsade kring de olika 

stegen i signeringen (se bilaga 1). Resultatet av användbarhetstesterna redovisas 

här nedan.  

Resultat av användbarhetstesterna  

Mail 

Mailet tyckte deltagarna var kort och koncist. Det var bra presenterat med tydlig 

logotyp och text som är rak på. De flesta läste inte texten på den gråa rutan, då de 

drog slutsatsen att den inte var lika viktig. Det var dock en som spetsade ögonen 

när han såg orden “Du förbinder”, och sa att det leder till att han läser mer. En av 

deltagarna skummade bara igenom första texten och så fort han såg länken ville 
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han klicka där. Han påpekade att det är så han brukar göra, att han inte gillar att 

läsa en massa text.  

 

Identifiering 

Alla deltagarna förstod vart i processen de befann sig och att det är tre steg. Flera 

uttryckte sig positivt om just översikten. Alla förstod även hur identifieringen 

skulle gå till redan på detta steg. Personen som inte gillade att läsa text påpekade 

att han aldrig hade läst texten i den gråa rutan men när jag bad honom läsa den 

förstod han innebörden. Det gjorde även de resterande deltagarna. 

 

Vid frågan om vad de tycker om utseendet tyckte de att sidan ser bra ut. Den är 

informativ, klar och tydlig.   

 

SMS-kod 

Alla deltagarna uppger att de enbart hade angett sifferkoden i detta steg. Flera 

förstår att referensfärgen är där som en extra säkerhet. De två som inte förstod vad 

det innebar verkade ta lätt på detta, och uppgav att i och med att det står blå i 

SMS:et och blå på skärmen så är det nog rätt. De antog att det skulle visa sig 

senare vad som menades med detta.  

 

Signera 

Alla deltagare förstår hur de går tillväga för att ladda ner eller skriva ut 

dokumentet. Det framkommer att det är bra att man redan från början vet om att 

signeringen sker längst ner på sidan. Det som flest blir fundersamma kring är 

rutan med undertecknare av dokumentet. En tror att han där ska klicka i att han är 

Person 1 igen och blir irriterad när detta inte går.  

 

Rutan med förtydligande gillar alla, de anser att det är bra med extra säkerhet. 

Alla förstår dessutom när signeringen är klar och att de kan stänga ner webbsidan. 

 

Helhetsintrycket av min gestaltning 

Kommentarerna om helheten var överlag positiva. Deltagarna upplevde tjänsten 

som smidigt med lagom antal steg, väl utformad och lätt att hänga med. En tyckte 

att de tre stegen gjorde det hela betydligt mer lättförståeligt än andra saker hon fått 

skickat till sig på Internet.  

Resultat av enkäterna 

Enkäterna visar på en tydlig förbättring av tjänsten (se bild 15). Enkäterna från 

första omgången av användbarhetstesterna visade att det tjänsten brast mest på var 

utseendet, där påståendet att tjänsten var estetiskt tilltalande fick så lågt som 4,3 i 

medelvärde. Alla deltagarna i omgång 2 gav samma påstående högsta möjliga 

poäng – 7. Påståendet “Det framgick tydligt vart i processen jag befann mig” gick 
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från 5,2 till 6,8 poäng. Likaså “Det framgick tydligt vilket nästa steg i processen 

var” ökade, från 5 till 6,6. 

 

Om man ser till det totala omdömet för de fyra kategorierna – helhet, information, 

arbetsflöde och gränssnitt – har de gått från poäng mellan 5 och 5,7 till poäng 

mellan 6,6 och 6,9.  

 

Bild 15. Resultat av enkäterna från Test 2. Tabellen visar testpersonernas medelvärde (Med) 
för varje påstående samt det totala medelvärde för varje kategori (Tot). Deltagarna kunde 
bedöma påståendena på en Likert-skala mellan 1-7. 

 

  

Helhet Med Tot 

Överlag anser jag att tjänsten var lätt att använda 6,8 

6,9 
Överlag anser jag att informationen presenterades på ett bra sätt 6,6 

Överlag anser jag att tjänsten var estetiskt tilltalande 7 

Arbetsflöde 

De olika stegen hade en logisk ordning 7 

6,9 

Antal steg kändes lagom 7 

Det framgick tydligt vart i processen jag befann mig 6,8 

Det framgick tydligt vilket nästa steg i processen var 6,6 

Information 

Informationen som tillhandahölls gav mig den information jag behövde 

för att förstå processen 
6,4 

6,6 Informationen var lätt att förstå 6,6 

Jag förstod tydligt vart jag skulle klicka för att signera dokumentet 6,8 

Gränssnitt 

Utseendet på tjänsten upplevdes seriöst 6,8 

6,7 Färgerna tilltalade mig 7 

Layouten på de olika sidorna lyfte fram informationen på ett bra sätt 6,2 
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Ändringar efter användbarhetstest 

Testerna visade att min idé om en ”drop-down” flik för undertecknarna inte 

fungerade. Jag beslöt därför att ha den informationen synlig hela tiden (se bild 

16). För att den inte skulle ta uppmärksamheten från knapparna placerade jag den 

närmre dokumentet – för att på så sätt visa att den hör ihop med innehållet där.  

 

Jag beslöt att inte ändra på referensfärgen, trots att två personer var osäkra på 

funktionen. Dessa deltagare reagerade inte lika starkt över detta som de i test 1 

vilket ändå visade på en förbättring. Dessutom förstod de att de enbart skulle ange 

siffror i koden.  

 

Allt annat visade på en märkbar förbättring och jag ändrade därför inte om mer i 

designen.  

Färdig gestaltning 

Efter att teorin och förstudien gett mig insikt i hur gränssnittet bör utformas, och 

det slutgiltiga testet visat vad som borde ändras om, presenterar jag här min 

färdiga gestaltning av arbetsflödet.  

 

1. Mail 

Mailet binder ihop med det övriga gränssnittet, med samma header och footer som 

ramar in mailet som i resterande steg (se bild 17). Mottagaren informeras nu även 

om att en mobiltelefon behövs. Texten som tidigare legat direkt under länken till 

dokumentet är nu placerad på en annan bakgrundsfärg för att skilja den från övrig 

information.  

 

2. Identifiering 

WAYF-sidan är borttagen och användaren slussas istället direkt till första sidan i 

signeringsprocessen (se bild 18). Här finns kort information om hur signeringen 

går till och översikten visar vart i processen användaren befinner sig. 

Informationen om att man när som helst kan avbryta för att signera senare är 

Bild 16. Utvecklingen av undertecknarna: överst "drop-down" fliken och nederst den slutgiltiga varianten som är 
fast på sidan. 
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placerad i footern, för att inte ta fokus från den viktigaste informationen. Ifall 

användaren är intresserad av att veta mer om tjänsten kan hon trycka på 

frågetecknet. En ruta med mer information öppnas då upp. För att gå vidare 

klickar man på “Skicka SMS-kod” och ett SMS skickas då. 

 

Bild 17. Mailet enligt min gestaltning. 

Bild 18. Steg 1 - Identifiering. Hela gränssnittet visas. 

  



40 
 

3. SMS-kod 

Jag tog bort den gula rutan där leveransstatus stod och snurrade konstant. Istället 

lade jag till en sida mellan de två stegen ifall det tar någon extra sekund för 

SMS:et att komma fram (se bild 19). Där informeras användaren om att SMS:et 

håller på att skickas. När det är levererat slussas man sedan vidare till steget där 

SMS-koden ska skrivas in (se bild 20). Knappen som tar en vidare till nästa steg 

har texten “Fortsätt till dokumentet”. Detta ihop med namnet på steget, “Signera”, 

låter användaren förstå att det är i nästkommande steg dokumentet visas och ska 

signeras. Ifall användaren skulle skriva in fel kod visas ett felmeddelande 

beroende på vilket fel det är. Om användaren skrivit bokstäver istället för siffror 

visas ett felmeddelande om detta, och ifall användaren enbart skrivit fel kod visas 

detta (se bild 21). 

 

 

Bild 19. Sidan mellan Identifiering och SMS-kod som visar att SMS:et skickas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 20. Närbild på steget med SMS-kod. 
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4. Signering 

Sidan där dokumentet presenteras och skrivs under har mindre text i början än 

tidigare i och med att ikoner, för att ladda ner dokumentet som PDF och för att 

skriva ut (hämtade från IconsPedia.com), har lagts till (se bild 22). Istället för att 

informera användaren om att man längst ner kan välja vad man vill göra, ges nu 

direkt information om att det är signeringen som sker längst ner.  

 

Istället för att ha knapparna för signering i samma ruta som undertecknare står de 

nu för sig själv och med tydligt avstånd mellan varandra (se bild 23). 

“Undertecknare” har ändrats om till “Undertecknare av dokumentet” och har 

placerats närmre dokumentet för att tydligt visa att det är undertecknare av just det 

dokumentet. Ytterligare en knapp har lagts till – “Signera senare” – för att 

undvika missförstånden med två återstående möjligheter. Signera-knappen är grön 

för att tydligt visa vart man ska trycka någonstans. Den befinner sig på samma 

plats som tidigare knappar placerats för att bidra till en enhetlig design. Avstå-

knappen har placerats på motsatt sida och är röd för att tydligt sticka ut, medan 

Signera senare-knappen är i samma neutrala färg som tidigare. Att använda sig av 

röd och grön för att markera ut något är inte något som rekommenderas, då det är 

just de färger färgblinda inte brukar se skillnad på. Jag visade gränssnittet för en 

person som är helt färgblind just för dessa färger och även om personen inte 

kunde se skillnad på färgerna, kunde han tyda texten på knapparna. Han kunde 

därför avgöra vilken knapp som var till för vilket ändamål. 

 

 

 

Bild 21. Mer information om tjänsten samt felmeddelanden om fel SMS-kod skrivs in. 
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Bild 22. Signeringssidan med mindre text samt ikoner. 

För att användarna av tjänsten ska förstå vad som ska göras ville jag att 

framförallt knapparna skulle ha god affordans. Alla knapparna visar därför tydlig 

interaktion när användaren för muspekaren över knappen (se bild 24) – på så sätt 

framgår det tydligt att de är klickbara.  
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 Bild 23. Längst ner på signeringssidan, Undertecknare av dokumentet samt knappar. 

 

 
Bild 24. Hur knapparna ser ut vid mouseover. Uppifrån och ner: Signera, signera senare och Avstå. 
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När man i den tidigare designen klickade på signera dök ett förtydligande upp på 

samma plats som tidigare medan avstå-knappen försvann. Jag ville ge användaren 

tydligare information och suddade därför ut hela skärmen medan rutan med 

förtydligande syns tydligt och klart (se bild 25).  

Bild 25. Ruta med förtydligande för att ge tydlig information till användaren om vad som händer. 

 

5. Signerat och klart 

Den nuvarande lösningen visar att signeringen är klar på samma sida som 

dokumentet befinner sig på. Jag vill återigen vara tydlig och har därför skapat 

ytterligare en sida som man slussas till när signeringen är klar (se bild 26) eller 

när man beslutat att avstå eller vänta med att signera.  

 

 

Bild 26. Sista sidan i signeringsprocessen som visar att dokumentet blivit signerat. 
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Diskussion & slutsatser 
__________________________________________ 

 

I det sista kapitlet diskuterar jag resultatet av min 

gestaltning samt drar slutsatser. Jag besvarar även 

den frågeställning som ställdes i början av arbetet. 

__________________________________________ 
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att studera och undersöka hur arbetsflödet för 

Comfacts elektroniska signering kunde förbättras. Jag ville ta reda på hur 

arbetsflödet kunde utformas för att bättre guida användarna igenom 

signeringsprocessen. Med informationsdesign och interaktionsdesign som 

utgångspunkt sökte jag med hjälp av teorier och en kvalitativ förstudie efter svaret 

på detta.  

 

Min studie uppmärksammade att användarna fick alldeles för lite återkoppling 

från tjänsten om vad som händer. De visste inte vart de befann sig i processen 

eller vad som skulle ske i nästa steg. Det ledde till att de till en början inte förstod 

hur signeringen skulle gå till. När dokumentet sedan var signerat förstod vissa av 

deltagarna i mina första tester dessutom inte att processen var slut. Jag fann det 

intressant att användarna i användbarhetstest 1 ändå gav tjänsten ett bra omdöme 

efter signering, trots att de visat uppenbar förvirring igenom processen. Extra 

intressant var det att personen som skrev in fel kod var den som gav tjänsten högst 

betyg i slutändan. Min teori är att detta beror på att uppgiften de fick var att 

signera dokumentet, och när detta var klart hade de således klarat av den. Det 

ledde till att de kände sig nöjda med sig själva och därigenom ansåg att tjänsten 

fungerat bra att använda. Jag skulle gärna utföra vidare studier angående detta 

fenomen för att se om min teori stämmer.  

 

Blackler och Hurtiennes (2007) definition av intuitiv interaktion gav mig en bra 

start i processen då jag visste vad jag behövde uppnå – ett arbetsflöde där 

användarna inte behöver tänka medvetet på hur de ska agera, utan kan använda 

tidigare kunskaper för att manövrera sig igenom de olika stegen. Nauman et al. 

(2007) undersökte även relationen mellan ett intuitivt användande och estetik. De 

kom fram till att estetiken är nyckeln till funktionerna bakom. Om inte 

användarna finner en design tilltalande och användbar har produkten nästan ingen 

chans att åstadkomma en intuitiv interaktion (Nauman et al. 2007 s. 134). Det 

innebär att en förbättring på den fronten kan vara av stor betydelse för hur smidig 

tjänsten upplevs. Jag märkte att detta stämde då de som upplevde tjänsten som 

mindre tilltalande estetiskt även generellt gav lägre betyg på de andra delarna. 

Detta kan även vara orsaken till att personen som skrev in fel kod gav så pass 

höga slutsiffror – individen gav nämligen gränssnittets utseende högsta betyg.  

 

Jag märkte under denna studie hur viktigt det är att anpassa ett arbetsflöde efter 

personerna som ska använda sig av det, inte tekniken bakom. Det var just steg 

som skapats på grund av bakomliggande teknik samt ord som inte talade 

användarnas språk som skapade förvirring. Varför anpassas då inte all design efter 

användarnas behov? Min teori är att utvecklare som är insatta i tekniken och 

byggt upp funktionerna har svårt att distansera sig och sätta sig i användarnas 

position. Det är då det är bra att det finns personer som studerat ämnen såsom 

interaktionsdesign och informationsdesign, där det viktigaste i processen är att ha 

användarna i åtanke. 
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Slutsats 

Min frågeställning löd: 

 

Hur bör arbetsflödet för Comfacts elektroniska signering utformas för att på 

ett bättre sätt guida användarna igenom signeringsprocessen, så de känner 

sig säkra på vad de gör och vad det är som händer?  

 

Min studie har visat att arbetsflödet bör utformas med följande aspekter i åtanke:  

 

1) Designa efter användarna, inte den bakomliggande tekniken. 

Detta åstadkom jag genom att bland annat ta bort WAYF-sidan samt 

använda ord som användarna förstod.  

 

2) Ge tydlig information om vad som händer. 

Genom en tydlig översikt av de olika stegen, matchande sidrubriker och 

knappar som förklarar vad nästa steg är förstod användarna vad som 

hände. 

 

3) De olika elementen i gränssnittet ska vara synliga. 

Med översikt av de olika stegen och informerande text som är rak på sak 

lyckades jag som designer förmedla min modell av hur tjänsten fungerar 

till användarna. Detta i och med att användarna förstod hur processen 

fungerar redan innan de signerat klart. 

 

4) Designen ska vara enhetlig. 

Genom att de olika elementen, såsom knappar och länkar, placerats på 

samma plats i varje steg kände användarna igen sig och visste hur de 

skulle gå tillväga när de kom till ett nytt steg.   

 

5) Använd funktioner som användarna känner igen. 

Jag använde mig till exempel av två tydliga ikoner, en för PDF och en för 

att skriva ut, som används i liknande tjänster och även andra program. 

Dessa kände alla deltagarna i mina användbarhetstester igen och visste vad 

de innebar.  

 

Utefter dessa fem punkter arbetade jag fram ett förslag på ett nytt gränssnitt, 

anpassat efter användarna och med mål att tillhandahålla en intuitiv interaktion.  

Mina sista användbarhetstester visade en mätbar förbättring av både användarnas 

förståelse för signeringsprocessen samt deras åsikter om tjänsten.  
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Min tanke med detta examensarbete var aldrig att mitt gestaltningsförslag skulle 

ersätta Comfacts nuvarande lösning helt och hållet. Istället hoppades jag bringa 

kunskap i hur man kan utforma flödet så användarna förstår processen och 

upplever signeringen som enkel och smidig. Resultatet av mina sista 

användbarhetstester leder mig till slutsatsen att om man jobbar efter dessa 

principer när man utvecklar arbetsflöden för elektronisk signering, uppnås just 

detta. Användarna känner sig säkra på vart de är och vad som händer igenom hela 

processen. På så sätt kan man i framtiden undvika användare som utbrister ”Nej, 

men vad dålig jag känner mig nu!”, utan istället säger: ”Aha, jag förstår!”. 
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Källförteckning 
__________________________________________ 

 

Här återfinns de olika källor jag refererat till i 

rapporten.  

__________________________________________ 
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Bilaga 1 – Frågor till användbarhetstesten 

Allmänna frågor  

Uppvärmning och frågor om tidigare erfarenhet 

 Skulle du kunna berätta om en typisk dag, vad du gör och när datorn 

kommer in? 

 Har du några favoritsidor?  

 Hur ofta skulle du säga att du besöker dem? 

 

Elektronisk signering 

 Känner du till begreppet elektronisk signering?  

 Vad förknippar du med det? 

 Har du använt e-legitimation eller BankID förut? 

 

Om ja: 

 Kan du berätta hur det hela gick till? 

 Vad signerade du? 

 Vilket företag utfärdade den? 

 Hur upplevde du processen? 

 På en skala mellan 0-5, där 0 är inte alls och 5 är helt och 

hållet – hur tryggt upplever du att det är att signera 

elektroniskt? Hur kommer det sig? 

 Hur ofta skulle du säga att du signerar elektroniskt? 

 

Om nej: 

 Hur kommer det sig?  

 Har du utfört affärer online någon gång? Betalade du online 

då? 

 Hur upplevde du den processen?  

 

Användbarhetstest 

Mailet 

 Hur känns detta? 

 Om du hade öppnat det här mailet utan mig här – hur hade du betett dig 

då? Hur mycket hade du läst?  

 Hur upplever du mängden information?  

 Efter att ha läst informationen – vad tror du kommer ske när du går vidare?  
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WAYF-sidan 

 Hur känns denna sida? Utseende? Informationen? Layouten? Färgerna? 

Framkallar den några känslor? 

 Då undrar jag även samma sak som med mailet, om jag inte varit här – hur 

mycket hade du läst då? Hur upplever du mängden information? Är det 

något som känns mer eller mindre relevant?  

 Hur tolkar du att du kan identifiera dig tre gånger? 

 Vad tror du kommer ske när du trycker på knappen? 

 

Skicka SMS 

 Hur upplever du denna sida? 

 Informationen som presenteras här, vad tycker du om den?  

 Förstår du hur identifieringen kommer gå till? Hur? 

 Hade du läst informationen nedanför knappen om jag inte varit här? 

 Vad tror du kommer hända när du trycker på knappen? 

 

Skriv in SMS-kod 

 Vad tänker du kring den gula rutan längst upp?  

 Hur tolkar du referensfärg? 

 Vad förväntar du dig komma efter att ha skrivit in SMS-koden? 

 

Se dokumentet 

 Vad tycker du om sättet dokumentet presenteras på? 

 Uppmärksammade du att man kunde ladda ner dokumentet och läsa det i 

fullt format? Är detta något du hade gjort? 

 Hur tolkar du detta med två återstående möjligheter? 

 Hur upplever du att signeringen går till? 

 

Signera 

 Vad tycker du om denna ruta med förtydligande? 

 

Signerat och klart 

 Vad tänker du nu? 

 Vad vill du göra här? 

 

Helhet 

 På en skala mellan 0 och 5, där 0 är inte alls och 5 är helt och hållet: Hur 

logisk kändes ordningen på stegen? Varför? 

 Hur upplevde du antal steg? 

 Hur upplevde du informationen som presenterades? 



56 
 

 På en skala mellan 0 och 5, där 0 är inte alls och 5 är helt och hållet – hur 

relevant anser du att informationen var? 

 Nu när du genomfört signeringen – vilken information känner du att du 

hade behövt för att förstå hur du skulle gå tillväga? 

 

 Vilket företag tror du står bakom denna tjänst?  

 Hur framkom det? 

 Noterade du logotypen? 
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Bilaga 2 – Enkät 

 

Kön:     [  ]    Kvinna            

             [  ]    Man  

Ålder:  __________________________________________________________ 

 

Sysselsättning:  ___________________________________________________ 

 

 

Hur många timmar per vecka använder du datorn? 

[  ]    Aldrig 

[  ]    Mindre än 5 h  

[  ]    5 till 10 h 

[  ]    10 till 20 h 

[  ]    20 till 40 h 

[  ]    40  

 

Hur många timmar av dessa är du uppkopplad på Internet? 

[  ]    Inga 

[  ]    Mindre än 5 h  

[  ]    5 till 10 h 

[  ]    10 till 20 h 

[  ]    20 till 40 h 

[  ]    40 + 

[  ]    Alla 

 

Vad använder du datorn vanligtvis till? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Var vänlig fyll i på skalan hur väl påståendet stämmer (1 är håller inte 
alls med och 7 är håller helt med):  
 

Helhet 1 2 3 4 5 6 7 

Överlag anser jag att tjänsten var lätt att 

använda        

Överlag anser jag att informationen 

presenterades på ett bra sätt        

Överlag anser jag att tjänsten var estetiskt 

tilltalande        

Arbetsflöde 1 2 3 4 5 6 7 

De olika stegen hade en logisk ordning        

Antal steg kändes lagom        

Det framgick tydligt vart i processen jag 

befann mig        

Det framgick tydligt vilket nästa steg i 

processen var        

Information 1 2 3 4 5 6 7 

Informationen som tillhandahölls gav mig 

den information jag behövde för att förstå 

processen 
       

Informationen var lätt att förstå        

Jag förstod tydligt vart jag skulle klicka för 

att signera dokumentet        

Gränssnitt 1 2 3 4 5 5 7 

Utseendet på tjänsten upplevdes seriöst        

Färgerna tilltalade mig        

Layouten på de olika sidorna lyfte fram 

informationen på ett bra sätt        
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Bilaga 3 – Konkurrentanalys 

Adobe 

Adobes arbetsflöde ser ut på följande sätt: 

 
1. Mail 
2. Logga in 
3. Se dokumentet  klicka på signera 
4. Förtydligande  acceptera 
5. Signerat och klart 

 

Adobe är den enda tjänsten där båda parterna måste ha ett konto registrerat hos 

företaget i fråga för att kunna genomföra signeringen. Ifall ett dokument skickas 

till en person som inte har konto hos Adobe måste då personen först registrera 

detta och sedan skriva under själva dokumentet. Detta kommer att ta tid och talar 

inte till företagets fördel. Något som gör det är däremot att det är ett stort företag 

och flera företag som använder sig av deras tjänster redan har konton registrerade.  

 

 
 Adobes mail.  

Adobes mail är kortfattat och enkelt, men de har placerat länken till signeringen 

mitt i en mening, ovanför huvudmeddelandet. Det gör att länken försvinner bland 

övrig text. Förutom det binder den svarta bakgrunden bakom logotypen bra ihop 

med det övriga gränssnittet för signeringen, vilket bidrar till en enhetlig design.  

 

Gränssnittet för tjänsten är unikt för Adobe då det går helt i svart. De andra går 

alla i ljusa färger. Den svarta bakgrunden gör att det vita dokumentet framkommer 
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tydligt och det blir väldigt starka kontraster. I och med att Adobe är en tjänst där 

man loggar in kan man utföra fler saker än signering och därför finns det flikar 

och annat dylikt, vilket gör att tjänsten ser ut som en vanlig webbsida. Även detta 

är unikt för deras tjänst.  

 

Till höger om dokumentet finns det en ruta med information, såsom hur många 

dagar till man kan signera dokumentet, en kort beskrivning av det(som avsändaren 

fyller i) samt signeringsstatus för de olika undertecknarna. Denna information 

återfinns inte på de andra tjänsterna och frågan är om all information behövs. 

Signeringsstatus för de olika undertecknarna presenteras dessutom inte som text, 

utan som ikoner. Förklaring till dessa finns under rutan. Att de ens behöver en 

förklaring till ikonerna talar emot användningen av dessa  - användarna ska inte 

behöva leta upp förklaringar till en sådan kort process som en signering.   

 

 
 Adobes gränssnitt. 

Signeringsknappen återfinns inom rutan till höger, nere till vänster. Nedanför 

rutan, under förklaringarna till signeringsstatus finns ytterligare en knapp – “Back 

to list”. Med den kan användaren förflytta sig till en sida där hon kan se alla 

dokument som ska signeras. För en förstagångsanvändare som inte vet detta och 

inte läser texten på knappen kan denna knapp misstolkas som en signeringsknapp.  
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Något som är bra med Adobes tjänst är att man får en tydlig feedback på att något 

händer när man trycker på signera. Hela sidan dimmas ner och en förtydligande 

ruta dyker upp. När man där trycker på okej förs man tillbaka till en sida som 

återigen är svart och där står det tydligt att signerandet av dokumentet lyckades.  

DocuSign 

1. Mail 

2. Avtalsruta  acceptera 

3. Välj signatur eller skriv egen 

4. Se dokumentet  dra ut signatur 

5. Konfirmera signatur 

6. Signerat 

 

Ovanför syns DocuSigns arbetsflöde, bestående av sex steg. Som alla andra börjar 

det med ett mail. Adobe hade formulerat sitt mail såsom det vore avsändaren som 

komponerat det hela, med “I’ve sent”. DocuSign skriver däremot att mailet är sänt 

“on behalf of” avsändaren, vilket avpersonifierar det hela. Avsändaren kan 

däremot skriva två meddelanden: först ett direktmeddelande till mottagaren och 

sedan en liten notering på slutet. Det är väldigt mycket text, vilket leder till att 

länken till dokumentet riskerar att försvinna. Något som däremot är bra är att den 

text som inte direkt påverkar signeringsprocessen är placerad utanför ”mailrutan”. 

Den finns där för de som är intresserade av att veta mer men stör samtidigt inte 

huvudinformationen i mailet.  

 

Första gången man signerar ett dokument från ett företag via DocuSign måste man 

godkänna att göra affärer med det företaget genom att godkänna ett “consumer 

disclosure”. Denna visas i en ruta ovanför dokumentet medan omkringliggande 

saker har tonats ner. I samma ruta informeras användarna om de tre steg de måste 

ta för att signera dokumentet. Nästa gång användaren ska signera något för samma 

företag visas enbart de tre stegen och då kan användaren välja att kryssa i en ruta 

för att inte behöva se den informationen igen. Det visade sig senare i 

användbarhetstesten att detta är en bra feature som regelbundna användare 

uppskattar.  
 

För att se dokumentet måste användaren klicka på ”Review document” i den 

första rutan som dyker upp. Dock visas inte dokumentet efter detta utan en ruta 

med titeln “Adopt your signature”. Som jag tog upp i teorin kan en länk som leder 

till något helt annat än vad som sägs leda till att användare blir förvirrade. Att 

användarna kan välja att forma sina egna signaturer är dock något som gör 

DocuSign unikt. Signaturen ska hon sedan dra ut på dokumentet och välja vart 

den ska placeras. När signaturen väl är utdragen och släppt går det inte att ångra 

sig – den ligger där den ligger. Användaren kan även dra ut flera signaturer. När 

något av alternativen har dragits ut och placerats någonstans på dokumentet 

ändrar “Click & drag” pilen text till “Confirm signing”.  
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 DocuSigns mail.  

Presentationen av dokumentet påminner om word, då dokumentet ser ut att vara 

placerat inne i ett program där man kan zooma och dra det upp och ner. 

Bakgrunden är ljust blå och det andra vitt, förutom vissa gula inslag. Det hela ger 

ett lugnt intryck och den blåa bakgrunden framhäver dokumentet ändå bra. Det är 

även bra att de har tydliga steg längst upp där de visar vart i processen användaren 

befinner sig. Längst ner till höger finns även fler alternativ för de som vill veta 

mer om signeringstjänsten.  

 

Under logotypen längst upp till vänster finns det möjlighet att spara dokumentet 

eller skriva ut det. När dokumentet är signerat dyker det upp en ruta som säger att 

signeringen lyckades och även där har man en möjlighet att spara dokumentet. 

Detta är en bra feature ifall användaren glömde spara dokumentet och vill ha det 

på en gång.  
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 DocuSigns gränssnitt. 

EchoSign 

Detta är EchoSigns arbetsflöde: 

 
1. Mail 
2. Se dokument  klicka för att signera 
3. Skriv in namn  godkänn 
4. Signera 
5. Signerat och klart 

 

EchoSign har använt sig av funktionella färger i sitt mail - för att markera ut 

headern samt länken man ska klicka på för att öppna dokumentet. Detta leder till 

att användaren snabbt ser vart hon ska klicka. De har däremot väldigt mycket text 

under detta och flera olika länkar vilket gör att det hela ser rörigt ut.  

 

Deras upplägg påminner om DocuSign men är enklare. Sidan är vit och grå, 

headern ljusblå och knappen man ska godkänna signeringen på grön. Det gör att 

den tydligt sticker ut. Till vänster finns en tydlig översikt över de olika sidorna 

dokumentet består av. Längst upp finns en förklaring över de tre steg man måste 

ta för att skriva under dokumentet. När man bläddrar ner försvinner de dock, då de 

är placerade på samma yta dokumentet är placerat på. Precis som EchoSign kan 

man både spara dokumentet samt skriva ut det. Alternativen är placerade uppe till 

höger.  

 

EchoSign förvirrar en tyvärr med sin information. Den gröna knappen med texten 

“Click to eSign” är den man vill trycka på för att signera. Det kan man dock inte 

göra förrän man bläddrat längst ner i dokumentet och signerat på en speciell plats 

där. Först där efter fungerar den gröna knappen och den har då även fått ett 

förtydligande ovanför sig att det är just den man ska signera. Logiken bakom det 

hela är troligtvis att man ska läsa igenom hela dokumentet innan man signerar, 
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men då borde inte en knapp med texten klicka här för att signera i en utstickande 

färg vara placerad så man trycker på den först.  

 

När man signerat dyker det upp en ruta där det står att man är klar och att 

signerade kopior av dokumentet kommer att skickas ut till alla parter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EchoSigns mail. 
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EchoSigns gränssnitt. 

 


