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Innehåll



Gruppen fick i uppdrag att skapa och designa en prototyp av en mobilapplikation utifrån ett UX- 
perspektiv. Detta var ett problem då det inte stämde överens med kursens krav, vilket var att 
utveckla en webblösning. Dock löste gruppen detta genom att skapa två enkla, minimalistiska 
tjänster. En applikatonsprototyp och en webblösning som enbart innehöll väsentliga funktioner. 
Hemsidan skulle vara en skugga till applikationen, där användare kunde fortsätta sin rapportering. 
Applikationen gick ut på att enkelt, snabbt och smidigt kunna samla och rapportera in bevis. 
Gruppen ville skapa en applikation där de insamlade bevisen lagras, så om telefonen går sönder 
fanns ändå bevisen tillgängliga. Den information som applikationen innehöll skulle automatiskt 
överföras till hemsidan. Hemsidan skulle underlätta för användare att fortsätta sin rapportering.

INTRODUKTION
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Covertyfire



Urval och data
Intervjuer
Gruppen intervjuade en person som tidigare jobbat inom yrket. Vi 
valde att kalla intervjupersonen för Lisa på grund av anonymitet. 
Gruppen valde att intervjua Lisa eftersom hon hade erfarenhet av 
yrket och visste vilka krav som applikationen behövde uppfylla. 
Under denna intervju var både Lisa och två personer från företaget 
med. Därför delade vi upp mötet i två delar, en intervjudel med 
Lisa och en mötesdel med de två personerna från företaget. 
Gruppen valde att genomföra två semistrukturerade intervjuer  
(Cooper, Reimann & Cronin, 2014). 
Gruppen började med att intervjua Lisa och vi frågade hur 
arbetsprocessen såg ut på fältet. Svaret gruppen fick var att det 
fanns flera olika personer som befann sig ute på fältet. Det kunde 
vara en utredare, en person som representerar företaget eller en 
advokat som jobbar åt en kund. Dessa tre kunde initiera ett case. 
Gruppen frågade även hur rapporteringen går till och vad som är 
det mest väsentliga att en rapportering skulle innehålla. Lisa 
svarade att de rapporterade genom att ta bilder och skriva kort 
information på papper. Sedan fortsatte de rapporteringen på en 
dator direkt i systemet. Fanns det inte tillgång till systemet 
skickades rapporten vidare via mejl. Det viktigaste att få med i 
rapporteringen skiljde sig åt beroende på vad som hittades. Många 
gånger rörde det sig om produkttyp, position och produktmärke. 
Gruppen frågade om det var relevant att ta upp och titta på gamla
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cases. Lisa svarade att det kan vara bra att ha tillgängligt och 
relevant att titta igenom. Ibland är de ute och spanar på olika 
platser och utför razzia. Då finns det redan ett skapat case. Då 
kan det vara bra att kunna gå tillbaka till det caset och ha 
tillgång till bilderna och den informationen som finns i det 
caset. Lisa sa att det viktigaste med denna applikationen var 
att informationen samlades ihop på fältet skickades vidare 
någon annanstans, så om mobilen gick sönder kunde man 
fortfarande få tag på informationen och bilderna som hade 
tagits. Lisa nämnde även att de personer som kommer att 
använda applikationen behöver vara diskreta. Detta för att 
kunna utföra arbetet på ett smidigt, enkelt och snabbt sätt utan 
förhinder. 

Vid den andra delen av intervjun, som genomfördes 
tillsammans med de två personerna från företaget, fick 
gruppen flera olika synpunkter. Även här hade gruppen 
använt sig av en semi-strukturerad intervju 
(Cooper et al., 2014). Gruppen frågade bland annat vilken 
information som skulle finnas tillgänglig på hemsidan. 
Gruppen fick svaret att den data som kommer in i 
applikationen skall även finnas tillgänglig i hemsidan. 
Exempelvis om ett case skapas i mobilapplikationen skall det  
även finnas på hemsidan.
Intervjupersonerna gav även förslag på innhåll angående 
applikationen och hemsidan. Ett exempel är att inskaffa 
taggar, som skulle fungera som stödord för användaren.
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Gruppen intervjuade även Mattias Wecksten som jobbar som 
programansvarig på IT-forensik. Gruppen ville intervjua honom 
för att få en inblick i hur man kan öka säkerheten kring 
mobilapplikationens och hemsidans lagring och innehåll. 
Gruppen valde att utföra en semistrukturerad intervju (Cooper et 
al., 2014), eftersom gruppen ville ha möjlighet att ställa ytterligare 
frågor beroende på svaren.

Gruppen frågade bland annat hur data kan lagras om telefonen 
blir stulen. Gruppen fick svaret att det finns SD-kort som har 
inbyggd WI-FI koppling. På så vis hamnar den information som 
lagras på SD-minnet även i en trådlös hårdvara. En trådlös 
hårdvara kan exempelvis vara ett USB-minne.
Gruppen frågade även hur data kan sparas om telefonen går 
sönder. Olle svarade att det går att göra en "chip off". Det innebär 
att man plockar ner telefonen och sätter in den i en speciell 
utrustning som innehåller en chipläsare. Då läses data ut direkt 
ifrån chipet.

Omvärldsanalys
Gruppen har samlat information kring liknande applikationer 
som finns ute på marknaden. Gruppen fick inspiration kring 
bland annat olika designlayouter och funktioner. Därefter kunde 
gruppen lättare skissa fram olika designförslag till tjänsten. Denna 
informationsinsamling bidrog till ett ökad kännedom om liknande 
applikationer och hjälpte gruppen utveckla och designa tjänsten.

Observation
Gruppen har inte haft möjlighet att genomföra observationer, 
användaren har haft för stressigt schema. Även fast att en 
obervation på hur arbetet fungerar idag hade varit bra, fick vi 
mycket information med hjälp av intervjuer och omvärldsanalyser.



Användbarhetstester
Gruppen har utfört ett användbarhetstest på samma person 
som vi intervjuade, Lisa. Testet utfördes på mobilapplikationen 
och genomfördes via Skype. Lisa delade sin skärm så gruppen 
kunde se när hon navigerade sig runt i applikationen. Gruppen 
hade inte förberett några frågor eller uppgifter til Lisa före 
användbarhetstestet. Gruppen lät istället Lisa navigera sig runt 
fritt, för att på så vis se hur användarvänlig applikationen är. 
Lisa tyckte att mobilapplikationen var lättförståelig och som 
innehöll relevanta funktioner. Hon ansåg det var bra att 
användare kom direkt till QuickCase, så det går snabbt att ta 
bilder. Lisa tyckte även att en ritfunktion i applikationen var 
bra, då den kan användas för att ringa in specifika saker i en 
bild. Något som kan läggas till i ritfunktionen är om användare 
kan skriva en kort bildtext, för att förtydliga vad som visas i 
bilden. 
Lisa nämnde vissa funktioner som kan tilläggas i 
applikationen. Dessa var ett "Target" formulär samt ett "lägga 
till nytt" formulär funktion i cases. Ännu en funktion som 
kunde tilläggas var en "glömt lösenord" funktion, så användare 
kunde komma in i applikationen även om de glömt sitt 
lösenord. 
Lisa påpekade att det kunde vara bra för användare om det går 
att skilja på skickade och sparade case. En MMS-funktion i 
applikationen såg Lisa som positivt, då det gör så att 
användare inte behöver ha uppkoppling för att lagra cases. 

Något annat som Lisa nämnde var att bilderna som ligger i ett case 
kan ha tagits på olika platser. På så vis måste användare kunna 
bestämma vilken/vilka platser som skall stå med i rapporten. Vad 
gruppen tänkte förut var att den data skulle fyllas i automatiskt i 
rapporten. Lisa sa att vissa termer som stod i prototypen kunde 
bytas ut mot andra. Exempelvis kunde "Type" bytas ut mot termen 
"Product".  Detta för att de blivande användarna är mer vana vid 
vissa specifika termer.

Den input vi fick av Lisa bidrog till en förbättrad, mer utvecklad 
applikation. Funktioner lades till och termer ändrades för att 
skapa en mer användarvänlig tjänst.

Gruppen utförde et fjärranvändbarhetstest på en utredare som 
jobbade med förfalskning. Gruppen valde att kalla honom Bill på 
grund anonyma skäl. Han skulle vara en av de slutgiltiga 
användarna som skulle använt sig av applikationen. Gruppen 
valde att göra en fjärranvändbarhetstest på Bill på grund av att 
han bodde i England. Bill var överlag väldigt positivt inställd 
gentemot applikationen. Han kommenterade att applikationen var 
"spot on" och den var diskret och enkelt. Kritik som angavs var att 
göra logotypen kanske mer diskret, en "kill-button" som kunde 
stänga ner applikationen och att kunna skanna QR-koden för 
förmågan att se om produkten stämde överens med databasen.
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Problem (UX Statement)
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Innan använde sig företaget av mobilens kamerafunktion samt 
papper och penna för att dokumentera cases ute på fältet. Gruppen 
fick i uppdrag att utveckla en prototyp på en mobilapplikation och 
en hemsida som skulle underlätta för användare vid bevishantering 
och rapportering. Syftet med applikationsprototypen var att 
användare skulle kunna samla in bevis och rapportera på ett enklare, 
effektivare och mer diskret sätt än vad de tidigare gjort. Syftet med 
hemsidan var att användare enkelt skulle kunna fortsätta sin 
rapportering vid en dator, utan att behöva skriva om all den 
information som redan skrivits in i applikationen en gång tidigare. 
Den data som skrivits in i applikationen skulle alltså automatiskt 
fyllas i på hemsidan för att skapa effektivitet och underlätta för 
användare.

En designutmaning, utifrån den empiri gruppen fått, var att kunna 
ta många bilder snabbt, enkelt och diskret i prototypsapplikationen. 
Detta var en designutmaning eftersom mobiltelefoner redan hade en 
kamerafunktion som användare snabbt kunde öppna och använda. 
Därför behövde gruppen designa en applikationsprototyp som dels 
kunde ta flera bilder snabbt och där användare även kunde skriva in 
information angående caset. På så vis blev denna utmaning ett mål 
för gruppen att uppnå. Applikationen skulle även kunna lagra data i 
ett moln direkt, för att förhindra att viktiga bevis försvann. Denna 
process behövde ske snabbt och samtidigt ge en användarvänlig 

feedback så användaren visste att allting hade lagrats. Detta 
innebar att telefonen måste ha uppkoppling, vilket den inte alltid 
hade ute på fältet. Därför blev detta en designutmaning. Gruppen 
löste detta genom att lägga till en MMS-funktion i applikationen. 
När mobilen inte hade uppkoppling kunde användaren välja att 
skicka cases via MMS till ett förvalt telefonnummer. Gruppen 
valde att göra detta till en valbar funktion, då gruppen ansåg att 
vissa användare inte ville använda sig av funktionen. Detta 
eftersom det kunde bli dyrt att skicka många MMS till personer 
som kunde befinna sig i andra delar i världen. 
Målet med denna funktion var att kunna minska piratkopiering, 
genom att skapa en applikation som lagrar alla bevis automatiskt 
och på ett säkert sätt, oavsett om användaren har uppkoppling 
eller inte. 



Gruppens persona heter Kalle Karlsson. Han är en utredare och arbetar med att hitta 
förfalskade produkter. Hans mål är att vara diskret, att känna sig i kontroll och att 
snabbt och enkelt kunna samla bevis. Ännu ett mål är att Kalle vill göra världen till 
en bättre plats. Kalle är en social person som vill göra en skillnad i samhället och som 

Persona
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föredrar att använda mobiltelefonen framför 
penna och papper. Kalle blir frustrerad vid 
tidsbrist, när han blir påkommen ute på fältet 
och när information inte säkras. Kalle blir 
även frustrerad när han använder sig av 
teknik, då han kan tycka det är svårförståeligt. 

Personahypotes
När gruppen skapade sin personahypotes 
utgick gruppen från Coopers tre frågor som 
personahypotesen ska besvara(Cooper et al, 
ÅR). Dessa tre är:

- Vilka sorts människor kanske  kommer
använda denna produkt?
-Hur kan deras behov och beteenden variera?
-Vilket spann av beteende och typer av miljöer
behöver utforskas?

Gruppens personahypotes heter Hanna och är 
28 år gammal. Det gruppen ansåg var att de 
blivande användarna var gamla nog för att 
arbeta. Så gruppen drog slutsatsen att 
användargruppen är i åldrarna 18-70. 



Scenarios
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han lyckas snacka sig ur situationen och går därifrån. Vid en säker 
plats plockar Kalle upp sin dator och loggar in på anti förfalsknings 
applikationens webbplats som hjälper han att fylla i den 
information som advokat företaget behöver. Han skickar iväg 
informationen och sparar informationen.

Key Path Scenario
Kalle loggar in på applikationen. Kalle kommer direkt in till 
quicksnap funktionen som är mobilapplikationens kamera 
funktion. Kalle tar några bilder som han tycker blir bra för att få en 
förståelse varför Bose hörlurarna skulle vara förfalskade och 
trycker därefter på “skapa case” knappen nere i höger hörn. Kalle 
är nu inne inne i det case han precis skapat. Kalle stänger därefter 
ner appen för att fylla i resterande information senare. När kalle 
kommer hem tar han upp datorn och sig går in på CovertyFire’s 
hemsida för att redigera det senaste caset. Han döper caset till 
“Förfalskade Bose hörlurar” och fyller därefter i den information 
som han tycker är viktig. Det blir enkelt för Kalle eftersom den 
mest relevanta information som behövs fyllas i ligger högst upp 
och ju mindre relevant längre ner. Längst upp ligger till exempel 
Location, Tid/Datum, Brand, Product och target, Kalle kan också 
välja att lägga till mer fällt men väljer att det räcker med de som 
redan finns. Därefter fyller han i rapport fältet. Kalle känner att 
han är klar och trycker på send. Det dyker upp en pop-up ruta 
som frågar Kalle om han är redo för att skicka, Kalle känner att 
han vill kolla igenom för säkerhets skull. Han funderar på om han 
är tillräckligt tydlig på en av bilderna och trycker på en utav dem. 
Han får upp bilden. Trycker på pennan som får honom att kunna 
dra linjer på bilden, han ringar in en sak på bilden för att skapa 

För att få bättre inblick och en gemensam bild av hur det kan se ut 
för Kalle Karlsson (persona), skapade vi tre stycken olika scenarion. 
Gruppen valde att skapa scenarios för attt få en bättre förståelse 
över hur tjänsten skulle passa in i användares vardagsliv (Kolko, J. 
2010). Kontextscenario skapades innan gruppen hade börjat skissa 
för att få en bättre förståelse vilka funktioner som behövdes tas 
med. Key path skrevs längre in i processen eftersom man skall se 
mer i detalj och utforska ifall det behövs fler funktioner. Validation 
har vi med för att få inblick i hur det kan se ut ifall något oväntat 
händer 
(Cooper et al., 2014). 

 Kontextscenario
Kalle Karlsson är i Hong Kong. Han jobbar som utredare på 
ett anti förfalsknings företag som i sin tur är anlitade av 
företaget Bose ( ett ljud systems företag) . Kalle jobbar med att 
försöka se ifall han hittar förfalskade ljudsystem från Bose. 
Kalle går in i en misstänksam ganska skitig butik som säljer 
elektronikprylar. Han går fram till den lilla avdelningen som säljer 
hörlurar och ser att de faktiskt säljer Bose hörlurar, han plockar ner 
ett par och märker redan på priset på hörlurarna 
att de måste vara fake. Eftersom han inte vill avslöja sin 
identitet fortsätter han låtsas vara turist tar upp mobilen och 
går i på sin CovertyFire applikation. Sen han tar några 
snabba bilder och skapar ett case. Han märker att 
butiksbiträdet blir upprörd och försöker ta mobilen från Kalle men 



tydlighet. Därefter trycker han på tillbaka knappen och  kommer 
därefter tillbaka in i sitt case. Trycker på Send och svarar ja på 
frågan om han är klar. Därefter trycker han på meny ikonen uppe 
till vänster, trycker sig vidare in på My cases. Han ser sitt senaste 
case högst upp. Kalle känner att han vill ta bort ett gammalt case 
eftersom det redan är ivägskickat och klart, han trycker på redigera 
case som ligger nere till höger. Markerar ett case och trycker på 
delete, det dyker upp en pop-up om han verkligen vill ta bort 
casest. Kalle svarar ja. Därefter trycker han på meny ikonen högst 
upp och trycker på log out.

Validationscenario
Kalle Karlsson befinner sig i Bangkok för att leta efter förfalskade 
elektronikprodukter. Kalle loggar in på applikationen i telefonen 
och ändrar inställningarna så han förblir inloggad på 
applikationen i 30 minuter, ifall att någon skulle ta Kalles mobil. 
Kalle går förbi en butik som säljer elektronikprodukter och 
bestämmer sig för att gå in och kolla vad de har. Kalle kollar runt i 
butiken och ser en telefonladdare som ser misstänksam ut. Kalle 
tar upp sin telefon, går in på applikationen och tar en snabbt foto 
på mobilladdaren, som snabbt lagras i molnet. Kalle märker sedan 
att det finns flera mobilladdare som ser misstänksamma ut och 
bestämmer sig för att ta kort på allihop. Han går in på 
applikationen igen, som fortfarande är inloggad, och tar flera foton 
på de olika produkterna. Kalle bestämmer sig för att inte skapa ett 
nytt case av bilderna, utan göra det senare på en säker plats. När 
Kalle håller på att gå ut ur butiken möts han av en arg man som 
undrar varför han tog kort inne i butiken. Kalle hinner inte svara 
förrän den arge mannen tar hans telefon och kastar den i marken 
så den går i flera bitar. Sedan försvinner 
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Vi har även spelat in ett videoklipp på hur kontextscenariot kan se 
ut på riktigt. Detta gjorde vi mest för att de som ser på vår 
presentation ska få en bättre bild på hur det kan se ut och för att 
det blir mer underhållande.

Länk till video: https://www.youtube.com/watch?
v=h7umy1a2axc&feature=youtu.be

mannen snabbt in i butiken. Kalle står kvar och tänker “vilken 
tur att bilderna redan har lagrats i molnet!”. 
Senare, när Kalle är hemma, tar han upp datorn och loggar in på 
hemsidan “CovertyFire” för att skapa ett nytt case. Han ser att de 
bilder som han tidigare tagit ligger under mappen “unsorted 
pictures”. Han skapar ett nytt case och väljer de bilder han 
tycker blev bra. Han skriver in relevant information om ärendet. 
Sedan skickar Kalle iväg ärendet och loggar ut. 

Videokontextscenario



Design (Lösning)
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När gruppen designade hemsidan och mobilapplikationen utgick 
guppen från Coopers tolv punkter kring hur en design bör vara 
(Cooper et al., 2014). Några av punkterna var att skapa en 
meningsfull, moralisk och pragmatisk designlösning som hjälper 
användare och företag att uppnå sina mål (Cooper et al., 2014).
Gruppen hade designat både prototypsapplikationen och 
hemsidan utifrån personas användarmål och utifrån personas roll 
i gruppens scenarios. Personas mål var att känna sig i kontoll, vara 
diskret, att snabbt och enkelt kunna samla bevis och göra världen 
till en bättre plats. Dessa fyra mål utgick gruppen ifrån vid 
skapandet och utvecklingen av protptypsapplikationen och 
hemsidan. Gruppen löste målet att känna sig i kontroll genom att 
skapa en applikation där användare kunde ta bilder och skapa 
nya cases som lagrades automatiskt. Dessa cases kunde sedan 
färdigställas direkt i applikationen eller på hemsidan där den data 
som skrivits in i applikationen finns med. På så vis kunde 
användare känna sig i kontroll då användare visste var bevisen 
lagrades och att det fanns tillgängliga oavsett om mobilen går 
sönder. När gruppen skulle uppfylla målet att kunna vara diskret 
designade gruppen applikationen så att användare inte skulle 
behöva andra verktyg för att rapportera ute på fältet. Penna och 
papper bytades ut mot en applikation och en hemsida som tillät 
användare att fotografera och rapportera. Personas mål att snabbt 
och enkelt kunna samla bevis löste gruppen genom att skapa en 
användarvänlig applikation som endast innehöll de funktioner 

som behövdes ute på fältet. På så vis kunde en användare enkelt 
och snabbt fotografera och skriva in väsentlig information direkt i 
telefonen, som automatiskt lagrades i ett moln. På så vis kunde en 
användare känna sig säker, då bevisen lagrades så fort de kommit 
in i applikationen. Personas mål att göra världen till en bättre 
plats kunde uppfyllas genom att persona visste att bevisen 
lagrades och inte kunde försvinna oavsett vad som hände med 
mobilen. På så vis kunde användare göra världen till en bättre 
plats, eftersom applikationen kunde bidra till att fler döms för 
piratkopiering. 



Vi valde att låta kamerafunktionen vara det första som dyker upp 
efter inloggning, då det är den viktigaste funktionen i 
applikationen. Tidigare var huvudmenyn det första som dök upp 
och det hade dolt kameran bakom ytterligare ett knapptryck. 

 Efter att idén med att kunna utföra viss bildredigering i 
applikationen presenterades för kunden så blev det en viktig 
funktion. 

När du designar olika typer webbsidor eller applikationer är det 
viktigt att man tänker på att designa dem med hög affordans, en 
knapp skall se ut som knapp. (Weinschenk, S. 2011) Eftersom 
DH Anticounterfeit ville att vi skulle använda oss av en platt 
design blev det svårt att ska hög affordance på vissa saker.

Applikation - Prototyp
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Funktionen “unsorted pictures” existerar för de fall då 
användaren inte haft tid eller tillfälle att sortera de bilder 
som tagits till ett “case”. Bilderna går att sortera in i “cases” 
härifrån eller importeras inifrån “case”-menyn.

I “case” så fylls vissa uppgifter i automatiskt baserat på 
metadata från de bilder som tagits i “caset”. Datum, tid och GPS 
koordinater är exempel på det. Olika företag har olika krav på 
vad som ska rapporteras in, så därför finns möjlighet att lägga 
till formulär. De vi människor kommer ihåg och förstår beror på 
tidigare erfarenheter och därför har vi har undersökt vad de 
använder för termer för att det ska bli så tydligt som möjligt 
(Weinschenk, S. 2011).
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Webblösning

För att förtydliga ifall ditt case är ivägskickat eller inte har vi lagt till en mail ikon. Det blir tydligare om man använder sig 
av konkreta ikon, eftersom det blir enklare att komma ihåg (Weinschenk, S. 2011).
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Under kritik sessionerna visade vi vår list view funktion ifall den skulle vara nödvändig eller inte och de gillade den, därför 
sparade vi den. Detta gjorde för om det skulle bli otydligt för användaren med bilden
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Knapparna “remember me” och “forgot password?” lades till för att underlätta det för användaren om något 
glöms bort. Människans minne är begränsat och därför är det också viktigt att designa för det (Johnson, J. 
2010). 

14



Vi skapade en sida som heter unsorted pictures på hemsidan eftersom vi behövde någonstans där bilderna skulle landa efter att det 
hade blivit tagna med mobilen. Unsorted pictures är alltså länkad med mobilapplikationens unsorted pictures och sidan funkar på 
samma vis som på mobilen.
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Logotyp

Uppdragsgivaren gav fria händer att skapa ett namn 
och en logotyp till tjänsten. Det första namnet för 
tjänsten var “Counter Copy”, och ett antal 
logotypskisser gjordes.

Namnet gick igenom flera olika iterationer efter detta, och landade slutligen på 
“CovertyFire” efter engelskans “covert”. Även logotypen för CovertyFire 
genomgick ett antal iterationer.
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Den slutgiltiga logotypen är monokrom och kan presenteras i svart eller vitt beroende på bakgrunden. En variant av 
logotypen utan text efterfrågades efter det andra använbarhetstestet då ökad diskretion under vissa förhållanden 
eftersöktes.

Vi skapade även en logotyp utan text ifall man inte inte skulle vilja använda namnet för att göra den mer diskret.
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Inledande intervju gjordes med beställaren som i det här fallet 

agerade som Subject matter expert (SME), och även en person som 

tidigare arbetat i fält som agerade som användare. 

Intervjuguide 

1.Förklara arbetsprocessen på fältet.
2.Hur funkar rapporteringen nu? Objekt, vikt, färg osv
3.Hur rapporteras det?
4.Vad är det viktigaste att ha med i rapporteringen?
5.Är det något du vill ändra på i rapporteringen?

6.Problem ute i fältet (både små och stora, vilken inverkan de har och
så vidare)
7.Kan man förhindra något av problemen med hjälp av appen?
8.Vad är det värsta som har hänt ute på fältet?

9.Använder ni några specifika termer? (Engelska)
10.Vad är vanligast att hitta?
11.Kategorisering
12.Vad är viktigt för oss att tänka på?
13.Mål med användningen av applikationen?

Ytterligare intervju utfördes med användare som även fick testa 
applikationsprototypen och webbprototypen.

Testperson intervjuguide:

1.Vad tycker du om applikationen och webbsidan?
2.Några spontana tankar?
3.Är det någon funktionalitet du saknar?
4.Är det någon funktionalitet vi kan hoppa över?
5.Är det någonting som är svårt att förstå?
6.Tror du att den här applikationen kan göra det enklare för dig
7.När du är ute i fält och kanske effektivisera arbetsprocessen?

 BILAGA A

Empiri
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BILAGA B
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Designhistorik och skisser
Gruppen beslutade gemensamt för att alla medlemmar skulle 
vara med och skissa. Detta bidrog till flera designidéer som 
gruppen senare i designprocessen sammanställde till en 
gemensam skiss. Till vänster är en skiss på mobilapplikationen. 

Till vänster är en skiss på olika funktioner i "cases" i 
mobilapplikationen. 



Till vänster är en annan skiss på  mobilapplikationen. 

Till vänster är en mer välutvecklad skiss som gruppen 
utvecklade tillsammans. Denna utvecklades efter 
kritiksessionen och efter medlemmarna gått igenom 
varandras skisser. Denna skissades upp på en whiteboard 
för att få plats med alla sidor jämte varandra, för att på så 
sätt skapa överblick.
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Gruppen använde sig av massa metod när vi 
skissade hemsidan. Alla medlemmar skissade 
varsin hemsida. Dessa skisser sammanställdes 
senare och gruppen skissade då fram en gemesam 
hemsida. Ovanför är en skiss på hemsidans 
startsida.

Till vänster är en skiss på hur det ser ut när en 
användare är inne i ett specifikt case. 
Användare kan då redigera, lägga till och ta 
bort data från case. Användare kan sedan välja 
att antigen spara eller skicka case. 
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Till vänster är fler skisser på hur hemsidan kan se ut. 
Till skillnad från den övre skissen är funktionen 
"Unsorted Pictures" med i skissen. 
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