Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen i Informatik
Utveckling av riktlinjer till mobila applikationer
för beslutsattestering
Development of guidelines for mobile applications
for certifying invoices

Författare: Per Hellström, Claes Erikhans
Handledare: Johan Håkansson
Examinator: William Song
Ämne/huvudområde: Informatik
Kurskod: IK2017
Poäng: 15 Högskolepoäng
Ventilerings-/examinationsdatum:

Vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att publicera ditt examensarbete i
fulltext i DiVA. Publiceringen sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir
fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Du ökar därmed spridningen och
synligheten av ditt examensarbete.
Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på
nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att
publicera sina arbeten Open Access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, Open Access):
Ja ☒

Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

Abstract: Every day thousands of invoices are handled in Swedish organizations,
but not everyone has the option or ability to use mobile devices for this purpose.
The need exists, but the area is unexplored. This work has been carried out with
the purpose of developing guidelines for how a useful and effective mobile
application for certifying invoices should be designed that is both easy-to-use and
at the same time provides the basis a user needs to be able to make the right
decision when certifying an invoice. During the work, Design and creation has
been used as a research method and Prototyping as a development method.
Through interviews with users of a billing system, a first number of guidelines
were developed. These guidelines were used to create three different prototypes
that focused on meeting different parts of the guidelines. The prototypes were
subjected to usability testing, where the test subjects then talked openly during
unstructured interviews what they liked about the prototypes and what problems
they experienced. The data collected through these tests and interviews could then
be used to create a revised and final list of guidelines. Using the final guidelines, a
fourth prototype could be developed.
Nyckelord: Belutsattestering, Prototyping, Fakturahantering,
Riktlinjer, Mobil applikation
Sammanfattning: Varje dag hanteras tusentals fakturor i svenska organisationer
men alla organisationer och personer har inte möjligheten att använda mobila
enheter för det ändamålet. Behovet finns, men området är outforskat. Detta arbete
har utförts med syftet att utveckla riktlinjer för hur en användbar och effektiv
mobil applikation för beslutsattestering bör utformas som både är lättanvänd och
samtidigt ger det underlag en användare behöver för att kunna fatta rätt beslut vid
beslutsattestering av en faktura. Under arbetet har Design and creation använts
som forskningsmetod och Prototyping som utvecklingsmetod. Genom intervjuer
med användare av ett faktureringssystem utvecklades ett första antal riktlinjer.
Dessa riktlinjer användes för att skapa tre olika prototyper som fokuserade på att
uppfylla olika delar av riktlinjerna. Prototyperna utsattes för användbarhetstest där
testpersonerna sedan fick tala öppet under ostrukturerade intervjuer om vad de
tyckte om prototyperna och vilka eventuella problem de upplevde. Den data som
samlades in genom dessa tester och intervjuer kunde sedan användas för att skapa
en reviderad och slutgiltig lista av riktlinjer. Med hjälp av de slutgiltiga riktlinjerna
kunde en fjärde prototyp utvecklas.
Förord: Vi vill tacka vår samarbetspartner CGI som under arbetets gång stöttat
oss och gjort detta examensarbete möjligt. Ett särskilt tack riktas till våra
kontaktpersoner Jerker Dahlbäck, Mattias Tunander och Örjan Strand.
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Johan Håkansson på Högskolan
Dalarna för input och stöd under examensarbetets gång.
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1. Inledning
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till arbetet samt klargör
problemformuleringen och kopplar samman denna med arbetets syfte.

1.1. Bakgrund
Varje dag hanteras tusentals fakturor i faktureringssystemet Column Digital
Invoice, hädanefter CDI, som ägs av CGI Sverige AB. CGI säljer och förvaltar
CDI åt de kunder som köpt tjänsten. Varje månad använder mellan 8 000 - 10 000
personer i Sverige sin dator för att attestera och fatta beslut om dessa fakturor i
CDI. Med dagens teknik finns större möjligheter än så. Idag är i princip alla vuxna
svenskar vana med att hantera diverse viktiga beslut och avvägningar genom våra
mobiltelefoner, vare sig det gäller bankärenden, skattedeklaration eller signering
för att styrka sin identitet. Många användare av systemet har uttryckt ett “behov
eller önskemål om att kunna hantera sina fakturor med sin mobil eller läsplatta”
(M. Tunander, personlig kommunikation, 23 april 2017). Detta är också något som
CGI har försökt att tillgodose. Utvecklingen påbörjades av en mobilapplikation för
Windows smartphones 2011, men projektet rann ut i sanden och blev aldrig
färdigställt. Projektet stötte på ett antal problem. Ett problem var det sjunkande
antalet användare av Windows-telefoner medan iOS och Android fortsatte öka. Ett
annat var att det vid den tidpunkten fanns tekniska hinder som innebar större
problem än de skulle innebära med dagens tekniska förutsättningar. Flera kunders
arbetsplatser hade exempelvis inte stöd för säker uppkoppling mellan
affärssystemet och anställda som arbetade utanför kontoret.
Enligt Fui-Hoon et al. (2001) är affärssystem, eller det mer internationellt
gångbara ordet Enterprise Business System, idag en vanlig del av större
organisationer. Ett affärssystem är ett komplett paket av system för att understödja
hela verksamheten med hjälp av IT. Systemet hanterar material, HR, finanser, etc.
Med hjälp av dessa affärssystem kan företagen bemöta de växande kraven från
marknaden och kunderna. Dagens affärsstrategier bygger i stor del på att utnyttja
de informationsteknologiska möjligheter som finns till sitt förfogande.
Affärssystemet är integrerat i hela organisationen och processar all den
information som behövs för att hjälpa företaget att växa och fatta beslut
(Affärssystem, 2017). De mest viktiga aspekterna av ett affärssystem är dess
förmåga att:
• Automatisera och integrera en organisations affärsprocesser.
• Dela data, praxis och tillämpningar över hela organisationen.
• Producera och ge tillgång till information i realtid.
Det är dock oftast inte ekonomiskt hållbart för ett företag att utveckla ett nytt
system. Ett helt nytt affärssystem är ett stort projekt som kräver ett
utvecklingsteam som endast stora organisationer kan tillhandahålla och sedan
krävs även en stor budget och tidsplan. Det realistiska valet är att välja ett av de
redan etablerade systemen, där Agresso (nu Unit4 Business World) är ett av
alternativen. Agresso är ett ekonomisystem som länge har använts i stor
utsträckning av svenska myndigheter och systemet har ett de facto monopol som
val av ekonomisystem av svenska myndigheter. Agresso kan modifieras med olika
moduler för att möjliggöra de skräddarsydda processer som olika företag kan
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behöva (Hitta Affärssystem, u.å). Agresso lämpar sig bra till företag med komplex
ekonomihantering och/eller projektinriktad verksamhet. Det finns dock
outforskade möjligheter med en mobil applikation för att utföra kontroll och
beslutsattestering. Agresso har några mobila applikationer, men inte direkt några
vars ändamål specifikt är att underlätta just attestering och det riktas inte heller till
större företag i den utsträckning som CDI skulle kräva (Unit4 u.å).
CDI är en del av ett affärssystem som använder Agresso som grundsystem. De
moduler inom ramen för affärssystem som CDI fokuserar på är fakturering. CDI
har bland annat funktioner för kontering, kontroll- och beslutsattestering. CDI
lanserades 2001 och sedan dess har den genomgått ett antal större uppdateringar.
Däremot har varken grafisk design eller stöd för olika enheter förändrats. Det
innebär att all hantering av fakturor vid de företag som använder tjänsten sker via
en desktopapplikation. Här finns möjlighet att bryta ut delar av CDIs funktionalitet
till en mobil applikation. Behovet av detta finns redan uttryckt hos kunder och
anställda hos CGI. Trenden går dessutom mot mer och mer mobilt arbete och
mobilt användande av IT-system i dagens samhälle. Det som är relevant för en
mobil applikation är då främst funktioner för en överblick över aktuella fakturor
samt attestering av dessa. På grund av att de organisationer som använder CDI är
så pass stora och har väldigt komplexa ekonomisystem, samt att CDI tillsammans
med Agresso är väldigt komplext i sig självt, så är det inte hållbart att gå över helt
till en mobilapplikation. Men det finns som ovan nämnt utrymme att bryta ut vissa
funktioner till en mobilapplikation som kan agera som ett komplement till
desktopversionen. Denna studie har haft ett särskilt fokus på just funktionen
attestering av fakturor vilket har skapat ett behov av att identifiera informationen
som krävs för ett korrekt beslut och en signerad attest.
Attestering av en faktura i affärssystemet CDI görs av de personer som har
rättigheterna för attest till just den specifika fakturan. Vilka personer dessa är
väljer systemet ut automatiskt baserat på ett register med personers rättigheter.
Denna rättighet är bestämd via den administrativa delen av CDI. Det är ofta en
person i rollen som chef eller ansvarig för den aktivitet eller det projekt som
fakturan angår. Personen som systemet valt ut får sedan kontrollera att alla
uppgifter på fakturan är korrekta för att sedan ta ett beslut per specifikationsrad
och konteringsrad om dessa ska signeras. Om något ser ut att vara fel avstår den
ansvarige från att godkänna. Fakturan förblir obetald tills dess att varje
konteringsrad har blivit godkänd av en beslutsattestant. Processen förekommer i
två steg, kontroll och beslut. Kontroll-attestanten ser till att alla uppgifter på
fakturan stämmer. Denne ser även till att den betalas mot rätt konto och att den är
kopplad till eventuella relaterade projekt. Det är sedan beslutsattestantens uppgift i
rollen som avgörande instans att se till att kontroll-attesten har genomförts korrekt.
Denne ser till att alla uppgifter stämmer överens med fakturan och att eventuell
extra information som anteckningar, vilka kan innehålla viktig information, samt
deltagarlistor vilka krävs vid konferenser och dylikt finns med. Det är även viktigt
att den information som finns bifogad i CDIs post-it lappar kontrolleras. Post-it
lapparna är en funktion där användare i systemet kan fästa en digital post-it lapp
med meddelanden i fakturan som sedan följer med i systemet medan fakturan är
aktiv och kan ses av alla som har rätt att hantera fakturan. CDI kan idag endast
användas med en Windows PC.
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Figur 1. Faktura i CDI
Exempel på hur en faktura kan se ut i systemet CDI. Notera konteringsraderna längst ner i figuren.

Den traditionella datoranvändningen blir enligt Furtmüller (2013) mindre och
mindre viktig i samband med utvecklingen av mobil teknik. Marknaden rör sig
alltmer mot allmän datoranvändning i form av mobila enheter. Furtmüller (2013)
har förutspått, och haft rätt i, att användargränssnitt fått mer och mer fokus medan
tillgången till datorer mot en bredare publik har gjorts möjligt genom den mobila
revolutionen. I många fall hinner inte alla organisationer med i de snabbt skiftande
trenderna. I en brittisk undersökning av Version One tillfrågades 149 högt uppsatta
personer inom statligt, privat och tredjeparts-sektorer om de hade möjlighet och
tillgång att använda mobilen för att komma åt företagets IT system. Endast 55
procent hade då möjlighet, 28 procent svarade att de ej hade medan 17 procent inte
alls visste om de hade det eller ej (Anonymous, 2011). Detta visar att även om
möjligheten till mobil användning finns behöver man utbilda och ge tydlig tillgång
till sådana resurser.
“Enabling secure, mobile access to IT systems at any time from anywhere delivers
efficiency benefits, enhancing productivity. Having to wait for staff to be sat in
front of their PCs before they can access corporate systems is an archaic
approach which is stifling for business”- Anonymous, 2011

Poängen med en mobil applikation för beslutattestering är att låta användarna vara
mobila. Att arbeta mobilt och på distans är en växande trend. Trenden drivs både
av teknologisk innovation och av affärsbehov. Fler och fler företag fokuserar på
service och försöker hålla till och arbeta där kunden finns. Detta innebär att
företagen behöver anställda som är mobila och kan erbjuda mobila tjänster. En
annan faktor som bidrar till trenden är faktumet att företag interagerar och
samarbetar mer och mer vilket leder till ökad mobilitet. Många företag samarbetar
på håll men behöver fysiska möten. Den snabba utvecklingen inom mobila
tekniker ger ett bra stöd för möjligheten att agera mobilt och hålla god kontakt
med organisationerna som företagen samarbetar med.
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1.2. Problemformulering
En faktura-vy i ett faktureringssystem innehåller en stor mängd information
tillsammans med de extra funktionerna utöver fakturabilden. All denna
information blir svår att överföra till en mobil enhet. En del av den informationen
kan anses vara överflödig av vissa användare. Vilken information det är som
behövs går dock inte att avgöra då tidigare forskning inom området är bristfällig.
Det leder till vår frågeställning: Hur bör en mobil applikation för attestering
utformas som både är användbar och ger användaren möjligheten att göra ett
korrekt beslut?

1.3. Syfte
Syftet med det här arbetet är att utveckla riktlinjer för hur en användbar och
effektiv mobil applikation för beslutsattestering bör utformas som både är
lättanvänd och samtidigt ger det underlag en användare behöver för att kunna fatta
rätt beslut vid beslutsattestering av en faktura.

1.4. Avgränsning
Detta arbete är avgränsat till specifikt delen beslutsattest inom faktureringssystem.
Det är dels för att vi med företaget CGI kommit överens om att fokusera på
beslutsattester och för att vi anser att det räcker att fokusera på det, snarare än att
försöka nå ett bredare resultat och riskera att inte nå tillräckligt långt.
Vi har valt att undvika frågan om säkerheten i en mobil applikation. Säkerhet är en
betydelsefull del i en mobil systemutveckling och speciellt i den här typen med
beslut som kräver verifiering av en persons identitet. Vi anser att säkerheten är en
viktig aspekt när det gäller mobila applikationer med känslig information där
användaren ska känna sig säker. Det är dock ett helt eget forskningsområde. Det
skulle inte vara hållbart tidsmässigt att ta med det i arbetet. Däremot ser vi
möjligheten för fortsatt forskning med säkerheten som inriktning inom samma
ämne.
Vi har även valt att avgränsa oss till grafiska mockups för prototyping istället för
ren systemutveckling. Det har vi gjort med en realistisk syn på den tid vi haft
tillgänglig för utförande av arbetet och den här rapporten. Systemutveckling är en
process som tar mycket tid vilket hade riskerat att antingen rapporten eller
applikationen blivit undermålig.
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2. Metod
I det här kapitlet beskriver vi vilken litteratur vi tittat på, går igenom de
datainsamlingsmetoder som använts, vår valda forskningsstrategi och hur
dataanalysen har genomförts.

2.1. Litteraturstudie
En förstudie har utförts där vi sökt efter tidigare utförda studier och annan litteratur
inom området. Litteraturstudien har utförts med hjälp av sökning via främst två
sökmotorer, Högskolan Dalarnas egna motor Summon och Googles Scholar.
Vi upptäckte tidigt att vi behövde använda engelska begrepp för att få relevanta
träffar. De sökningar som gav relevanta träffar var främst “mobile invoice
system”, "invoice system" “decisions”, "mobile invoice", “invoice system”, mobile
"invoice system" och “business system”. Vi upptäckte lika snabbt att området var i
princip outforskat. Den tidigare forskning som fanns var ej relevant för vår studie.
Då många luckor uppstått till följd av arbetets natur så har litteraturstudien varit en
aktiv process genom hela arbetet.
Vi kom fram till en hypotes om att området är så pass outforskat för att det inte
finns någon tydlig drivande kraft som skapar intresse för att forska kring dessa
ämnen. Det är ett affärsområde där i princip bara gigantiska internationella företag
såsom SAP, Microsoft och Oracle regerar. Utifrån vår litteraturstudie kan vi
konstatera att det inte finns mycket forskning utförd i partnerskap med tidigare
nämnda aktörer. Då det här är ett område som fokuserar på affärssystem och där
ansvaret inte ligger hos myndigheter eller statliga institutioner så verkar intresset
för forskning helt enkelt inte vara tillräcklig.
Vi har gjort antagandet att många av de organisationer som tillhandahåller
liknande affärssystem som CDI gör, likt CGI, har insett att det finns ett antal
problem med att skapa en mobil applikation för ett ekonomisystem. Ett flertal av
de här organisationerna har redan mobila applikationer tillgängliga för sina kunder,
något som är evident utifrån deras utbud av produkter. Det verkar som att de har
valt att utföra sina analyser utan att utföra forskning och utan att bidra med
kunskap till resten av världen.

2.2. Design and Creation
Här beskriver vi vår valda forskningsmetod och den utvecklingsmetod vi valt att
komlementera denna.

2.2.1. En introduktion till Design and Creation
Detta kapitel är baserat på Oates (2006).
Design and creation är en forskningsmetod som fokuserar på utvecklingen av ITprodukter och innebär att forskaren designar en artefakt av något slag baserat på
den forskning denne utför, för att sedan skapa artefakten. Artefakter kan vara:
• Konstrukter: Koncept eller betydelsen av ett ord inom ett specifikt itområde. Exempelvis begrepp såsom entities, objekt eller dataflöden.
• Modeller: En kombination av flera konstrukter som representerar en
situation och används för att hjälpa till att lösa problem.
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•
•

Metoder/Metodologier: Informella beskrivningar av praxis baserat på
erfarenheter.
Instanser: Ett fungerande system som demonstrerar att konstrukter,
modeller, metoder, idéer eller teorier kan bli implementerade i ett ITsystem.

Det kan vara att själva artefakten är kunskapsbidraget, vilket är möjligt om
artefakten påvisar användandet av IT inom ett tidigare outforskat område och
demonstrerar genomförbarhet genom sig själv. Den skapade artefakten kan också
användas som ett medium eller uttrycksmedel för något. Ett exempel är att
utveckla en artefakt genom användandet av två olika program där
kunskapsbidraget är en utvärdering av de olika programmen, vilket framkommer
genom skapandet av artefakten med programmen.
Design and creation används nästan enbart inom forskningsfältet informatik. För
att det ska kunna kallas design and creation måste arbetet leda till någon form av
ny kunskap. Ett antal processer måste även inkluderas för att det ska kunna räknas
som forskning; förklaring, argumentering, rättfärdighet och kritisk utvärdering av
arbetet som utförs. Vi anser att vi utför forskningsmetoden design and creation och
inte design and development då vi tillför kunskap till forskningsområdet med hjälp
av detta arbete och uppfyller de tidigare nämnda kraven.
Design and creation är en metod för att lösa problem och består av en iterativ
process i fem steg:
• Medvetenhet om problemet, att tillkännage att problemet finns och
beskriva det på ett begripligt sätt. Detta steg har utförts genom att företaget
CGI presenterade sitt grundproblem, förstudier och litteraturstudier.
• Förslagssteget innebär att forskaren tar steget från nyfikenhet kring
problemet till att ge ett konkret förslag på hur problemet ska kunna lösas.
• Utveckling är fasen då designidén implementeras och arbetet utförs för att
lösa problemet. Detta kan skilja mycket beroende på vilken typ av system
eller artefakt som utvecklas.
• Utvärdering: I detta steg undersöks artefakten som utvecklats och dess
värde utvärderas för att se om förväntningarna uppnåtts.
• Slutsatsen: Här sammanställs resultaten av design and creation-processen
och kunskapen som skapats identifieras. Forskaren försöker även hålla koll
på saker denne missat eller ej hunnit med.
Valet av design and creation som arbetets forskningsstrategi baserades på arbetets
natur då det i slutändan resulterar i att någon typ av artefakt skapas som kanske
kommer att ligga till grund för en slutgiltlig produkt. Samtidigt kan forskaren av
den processen dra slutsatser som leder till svar på forskningsfrågan samt ett
kunskapsbidrag. Vi anser att forskningen och tidigare applikationer inom just det
här området är bristfälliga eller icke existerande och då är design and creation det
rätta valet eftersom strategin lämpar sig väl för IT inom nya områden (Oates,
2006).
Som vägledning i design and creation brukar forskaren välja en metod eller
metodologi för utveckling. Denna metod används även för att hjälpa till att berätta
och förklara de val forskaren gjort och de saker denne upptäckt under iterationens
gång. Prototyping är metoden vi valde att använda oss av för att utveckla våra
artefakter. Artefakten som detta arbete resulterar i är den slutgiltiga prototypen
6

som kommer ligga till förslag för innehåll och struktur till en mobil applikation för
beslutsattestering. Artefakten är i form av en instans som kombinerar den
information vi sammanställt som riktlinjer för hur en beslutsapp kan formas. Den
är en typ av proof of concept då det inte bara är en statisk pappersprototyp utan en
dynamisk prototyp som är kapabel att visa hur det skulle kunna fungera i
verkligheten. Däremot är den inte testad i ett verkligt scenario, därav är det inte
proof by demonstration.
Utvärderingen av artefakten har skett genom användbarhetstester i form av
Kognitiv Genomgång samt intervjuer för att få kvalitativ data om artefakterna.

2.2.2. Prototyping
Prototyping eller software prototyping är en utvecklingsmetod där utföraren skapar
ett koncept eller ett förslag på hur en slutgiltlig produkt eller mjukvara kan komma
att se ut. Dessa kan skapas i hög eller låg fidelitet, det vill säga trohet till
originalet, där låg fidelitet kan vara ritningar/teckningar som är väldigt
grundläggande. Dessa är oftast pappersbaserade och används för att snabbt ta fram
en idé på hur en produkt kan komma att se ut. De är tänkta att leda till innovation
och ge upphov till nya ideer. Då dessa prototyper inte har tagit upp mycket arbete
eftersom det är grundläggande pappersprototyper kan de användare som de testas
mot vara mer villiga att komma med förslag på förbättringar (Johansson & Arvola,
2007).

Figur 2. Modell för prototyping
Hämtad från
http://istqbexamcertification.com/what-is-prototype-model-advantages-disadvantages-and-when-to-use-it/

Till prototyper med hög fidelitet räknas exempelvis delar av funktionaliteten i en
webbsida som kan visas upp som demonstration. Prototyping låter en forskare eller
utvecklare testa sin idé innan skarp produktion genomförs. Det kan ses som väldigt
nära vad den slutgiltliga produkten kommer att resultera i. Detta leder till att den
data som genereras genom att testa prototypen kan vara mer användbar eftersom
den är mer fullständig (Johansson & Arvola, 2007).
Prototyping är en välanvänd metod för proof of concept-projekt där användaren
itererar över prototypens utförande fram tills dess att den kan generera det resultat
som behövs (Walker, Takayama & Landay, 2002). Vi har använt oss av
prototyping som metod för att skapa tre olika prototyper och iterativt förbättrat
dem med hjälp av användarnas återkoppling via intervjuer och Kognitiv
Genomgång. De första tre prototyperna som skapades var baserade på riktlinjer
som vi tagit fram utifrån intervjuer med användare av systemet CDI. Prototyperna
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skulle täcka upp samtliga respondenters åsikter för att resultera i ett underlag till
ett antal slutgiltiga riktlinjer som i sin tur låg till grund för den slutgiltiga
prototypen. Vi har utfört en typ av high fidelity prototyping där vi använt oss av
verktyget Protoshare för att skapa dessa. Med hjälp av verktyget har vi haft
möjligheten att skapa interaktiva gränssnitt som påminner om gränssnittet i en
smartphone och därmed kunna visa upp ett trovärdigt gränssnitt som användaren
kan känna igen sig i. Det ger också användaren möjligheten att själv navigera
igenom gränssnittet, vilket inte hade varit en möjlighet med så kallad paper
prototyping. Valet att skapa high fidelity prototyper har också varit för att spara tid
och öka effektiviteten jämfört med vad utveckling av en riktig mobil applikation
skulle kräva.

2.3. Datainsamling
I det här kapitlet redovisar vi de metoder som använts för att generera och samla in
det data som ligger till grund för arbetet.

2.3.1. Semistrukturerade intervjuer
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få en bra bild vad
slutanvändarna har för krav från en mobil applikation samt att det gav oss ett bra
underlag för framtagandet av våra prototyper. Ett system som är relativt komplext
som detta i samband med det outforskade forskningsområdet betyder att det finns
en risk med fasta strukturerade intervjuer då de skulle kunna ge för lite och/eller
irrelevant data. (Oates, 2006).
Semistrukturerade intervjuer baseras på fördefinierade frågor men till skillnad från
strukturerade intervjuer kan forskarna välja att byta ordning på dessa och även
ställa följdfrågor som uppstår spontant. Semistrukturerade intervjuer ger
respondenterna möjligheten att tala fritt om deras tankar och åsikter. Man
använder ofta semistrukturerade intervjuer för att nå djupare i ämnet och ta reda på
saker som frågorna man förberett från början kanske inte skulle kunna
åstadkomma.
Intervjuerna utfördes hos CGI och Trafikverket, förutom en som genomfördes via
telefon. Varje respondent fick till en början svara på fem fördefinierade frågor,
men fick sedan möjlighet att utveckla sina tankar under intervjuns gång enligt
upplägget för semistrukturerade intervjuer. Den data som intervjuerna ledde till
dokumenterades via dator. Intervjuerna spelades även in då alla respondenter givit
sitt godkännande. Under intervjuerna visades referensmaterial i form skärmdumpar
från CDI.
Valet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod kändes givet. Vi
ansåg att ingen annan metod hade givit relevant eller tillräckligt med data för att
kunna genomföra arbetet. Den lilla användargrupp på tre respondenter och den tid
vi hade till vårt förfogande ledde till viss del till uteslutande av andra metoder. En
kvantitativ metod hade därav inte fungerat sett till den koncentrerade
användargruppen hos en organisation. Däremot gav det oss möjligheten att
verkligen gå på djupet och få fram det data som ligger till underlag för våra
prototyper och riktlinjer (Oates, 2006).

2.3.2. Observationer
Observation är enligt Oates (2006) en typ av datainsamling där forskaren antar
rollen som åskådare av någon typ av händelse. Detta sker i de flesta fall i form av
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att forskaren observerar med synen men det kan även göras med andra sinnen:
hörsel, lukt, beröring eller smak. Observationen kan exempelvis utföras som en
hemlig observation, där den som observeras inte vet om att forskaren utför en
observation. Väljer forskaren att utföra en hemlig observation bör denne ha en
konkret anledning till detta då det annars kan ses som kontroversiellt att inte delge
deltagarna i studien om att de blir observerade. Motsatsen är att deltagarna vet om
att de är observerade.
Vi använde oss av öppna observationer i samband med att vi testade våra
prototyper med hjälp av Kognitiv Genomgång. Det är en vanlig metod att använda
för att utvärdera människa-dator-interaktion (Oates, 2006). Att använda sig av
observation är särskilt lämpligt för att se hur de som blir observerade beter sig när
dessa hanterar ett grafiskt användargränssnitt. Vi ansåg att det skulle vara till störst
hjälp tillsammans med Kognitiv Genomgång.
2.3.2.1. Kognitiv Genomgång
Det finns mängder av sätt att utvärdera ett systems gränssnitt för dess
användbarhet.
En av de, KG, kort för Kognitiv Genomgång, är enligt Mahatody (2010) en
Människa-Dator Interaktions-metod som sammankopplar gränssnittets genomgång
med en kognitiv modell. Lewis et al. (1990) introducerade Kognitiv Genomgång
som en typ av inspektionsmetod som låter en användare gå igenom en lista av
uppgifter där forskarna observerar och noterar problem med att nå målet och
svårigheter i designen. Tanken är att forskaren ska identifiera användarnas mål,
hur de kan tänkas nå målen i gränssnittet. Sedan får användarna testa uppgifterna
steg för steg för att identifiera problem med gränssnittet (Sauro, 2011).
2.3.2.1.1. Proceduren för Kognitiv Genomgång
Detta kapitel är baserat på Rieman et al. (1995).
Den Kognitiva Genomgången är gjord för att ta reda på om användaren lyckas
utföra sina uppgifter med de förutsättningar och arbetsuppgifter denne är given.
För att bedöma hur lätt den korrekta åtgärden kan väljas, föreslår genomgångsprocessen fyra kriterier för att utvärdera berättelserna om användarnas åtgärder.
De fyra kriterierna är till för att få utvärderarna att överväga användarens mål,
tillgängligheten av det korrekta valet, kvaliteten på hur målet stämmer överens
med valet och en återkoppling efter att valet är gjort:
1. Användaren får ett mål som skall uppnås med systemet.
2. Användaren söker igenom gränssnittet efter tillgängliga åtgärder
(menyalternativ, knappar).
3. Användaren väljer den åtgärd som verkar mest trolig att leda närmre målet.
4. Användaren utför den valda åtgärden och systemet återkopplar för bevis på
att framsteg görs mot det aktuella målet och utvärderas.
Det finns en mängd olika versioner av Kognitiv Genomgång. Vissa ställer dessa
frågor direkt till användaren medan andra låter forskaren observera och ställa sig
själv dessa frågor utifrån hur användaren agerar. Vi har utfört Kognitiv
Genomgång genom att observera användarna som testat prototyperna.
2.3.2.1.2. Valet av användbarhetstest
För att få ett mått på användbarheten av prototyperna valde vi att utföra KG på
prototyperna. Detta innebär att vi lät användaren utföra en lista med uppgifter
medan vi observerade och noterade hur användaren interagerade med
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prototyperna, om målen uppnåddes och om något frågetecken eller problem
uppstod.
Vi valde KG för att det är ett bra sätt att hitta problem i ett gränssnitt där designern
kan ha svårt att se de då denne redan är väl eller kanske ‘för’ insatt i gränssnittet
för att kunna tolka vissa funktioner som dåliga eller mindre bra för
användbarheten.
KG valdes som metod för utvärdering av användbarhet då metoden lämpar sig väl
för ett genomförande inom den tidsram arbetet hade eftersom den går väldigt
snabbt att genomföra samt att den är väldigt kostnadseffektiv. Metoden fungerar
väl tillsammans med prototyper av hög eller låg fidelitet och ger god feedback ur
användarens synvinkel. Detta passade vårt arbete väl då det möjliggjorde för oss
att testa många prototyper snabbt. Vi ansåg att datan vi förväntade oss att få ut av
KG tillsammans med en kvalitativ utvärdering av prototyperna skulle ge oss goda
möjligheter att dra slutsatser utifrån. Därför gjorde vi valet att använda oss av just
KG och ostrukturerade intervjuer i detta skede. Metoden passar väl in i en induktiv
analys.
KG utnyttjades främst för att identifiera fel eller brister i designen för att sedan
kunna skapa en så bra slutlig prototyp som möjligt.

2.3.3. Ostrukturerade intervjuer
I ostrukturerade intervjuer har forskaren mindre kontroll över resultatet eller den
data denne samlar in. Forskaren börjar intervjun med att introducera ett ämne för
respondenten för att sedan låta denna berätta om sina idéer, upplevelser och
intryck utan forskaren avbryter. Det är ett sätt att låta respondenten uttrycka det
den vill och för forskaren att upptäcka, snarare än att stämma av. Ostrukturerade
intervjuer används i exempelvis djupgående undersökningar där forskaren försöker
ta reda på personliga berättelser och känslor (Oates, 2006).
Vi valde att utföra våra ostrukturerade intervjuer efter att respondenterna utfört
Kognitiv Genomgång för att få en så god förståelse som möjligt om vad som är bra
och vad som saknas med prototyperna. Användarna är trots allt en typ av experter i
området och har god kunskap om vad som är viktigt i systemet. Intervjuerna gav
möjlighet för oss som observatörer att få mer ingående svar på vad respondenterna
tänkte om de moment där det var uppenbart att de hade åsikter, men som omöjligt
kunde fångas upp av observation.
Dessa intervjuer kombinerat med datan vi samlar via observationerna har givit oss
en god möjlighet att få en utförlig utvärdering av prototyperna.

2.4. Dataanalys
I det här kapitlet redovisas hur vi gått tillväga med studiens kvalitativa
dataanalysmetoder, hur vi resonerat kring urvalet av respondenter till våra
intervjuer samt arbetets tillvägagångssätt.
Kvalitativ dataanalys är enligt Oates(2006) en analys som rör all icke numerisk
data, som bilder, ljud och text. Kvalitativa data genereras av till exempel
intervjuer, observationer. Kvalitativ dataanalys baseras på det verbala och visuella.
Utmaningen för forskaren är att hitta mönster i dessa som kan anses vara av vikt
till arbetet. Det finns inga utsatta regler för hur en kvalitativ dataanalys ska
genomföras utan det är till stor del upp till forskarens förmåga att hitta teman och
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mönster i datan, något som kan leda till att denne blir överväldigad. Det går
däremot att välja att ha en induktiv eller deduktiv ansats (Oates, 2006). Studien
som utförts har en induktiv ansats. En induktiv dataanalys innebär att slutsatser
dras baserat på det data som samlats in och den teori som presenterats. Forskaren
bör försöka ha ett öppet sinne för att kunna dra slutsatserna helt baserat på datan
och inte basera det på tidigare erfarenheter, fördomar eller lärdomar. Det är det
som är det svåraste med att utföra en så korrekt kvalitativ dataanalys som möjligt
(Oates, 2006).
Vi ansåg att en kvalitativ analys gav oss den bästa möjligheten för att ge ett bra
kunskapsbidrag. Då vi inte har sett någon möjlighet att samla in kvantitativa data
blev det naturligt att med hjälp av kvalitativ dataanalys analysera den kvalitativa
datan vi samlat in. Forskningsämnet är relativt outforskat så det blev naturligt att
ha en induktiv ansats i studien för att kunna dra slutsatser utifrån våra samlade
erfarenheter under arbetet. Det finns ingen metod eller teori som passar in för en
deduktiv ansats inom detta område.
Vi har analyserat datan som genererats av de semistrukturerade intervjuerna
genom att både titta på en helhet och försökt granska meningen bakom vad varje
enskild respondent sagt. Vi har induktivt härlett ett antal aspekter som
respondenterna talat kring. Dessa aspekter är de olika funktionerna av betydelse i
delen för attester i ett faktureringssystem. De samlade erfarenheter och åsikter
respondenterna delat med sig av har vi sedan sammanställt som riktlinjer för
skapandet av prototyper för en mobil applikation.
Analysen av anteckningarna från observationen samt analysen av de
ostrukturerade intervjuerna gjordes även de induktivt. Den data vi fick ut av
observationen var enligt vad vi förväntade oss ett antal lättanalyserade problem.
De ostrukturerade intervjuerna tog vi in i sin helhet och sammanställde de negativa
och positiva aspekterna respondenterna hade delgivit.
Med hjälp av dessa två senare analyser kunde vi sedan revidera riktlinjerna vi
utvecklat utifrån de semistrukturerade intervjuerna för att presentera ett antal
slutgiltga riktlinjer.

2.5. Urval
Urvalet för arbetets intervjuer och användbarhetstester baserades på vilken relation
respondenterna har till CDI. Det föll sig naturligt att flera expertanvändare från
CGI som jobbar administrativt med CDI dagligen blev med i urvalet. Trafikverket
är den organisation som har mest antal användare av CDI bland CGI:s kunder.
Med hjälp av vår samarbetspartner CGI kom vi i kontakt med flera användare i
olika högt uppsatta positioner inom ekonomi och fakturering på Trafikverket.
Dessa respondenter är de som är frekventa användare av CDIs desktopversion och
har bäst insikt i vad en eventuell mobilapplikation skulle behöva för information i
rollen som dess slutanvändare.

2.6. Tillvägagångssätt
Med datan som samlades in från de första intervjuerna utformades en första
uppsättning riktlinjer som baserades på användarnas åsikter om hur en mobil
applikation för beslutsattestering i CDI skulle kunna se ut. Med dessa riktlinjer
utformades tre stycken prototyper. Prototyperna skapades med tanken att de skulle
täcka upp för olika aspekter av vad användarna ville ha och osäkerheterna som
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uppstod i dessa första riktlinjer. Den första prototypen skapades med ett flöde där
en användare skulle vara tvungen att ta sig igenom all tillgänglig information
innan attestering kunde utföras. Den andra skapades för att vara ‘allt-i-ett’ med
fakturainformation, fakturaspecifikation och konteringsrader på samma sida.
Bilagor och extra information placerades en “swipe” bort. Den tredje och sista av
de första prototyperna var tänkt som en hybrid av de två första. Den hade ett flöde
där användaren var tvingad att ta till sig den extra informationen förutom att
bilagorna fanns tillgängliga i en egen meny.
Vi genomförde sedan användbarhetstester på prototyperna med användarna på
trafikverket. Den data som genererades användes för att revidera de initiala
riktlinjerna för att skapa ett antal slutgiltiga riktlinjer. De slutliga riktlinjerna
användes för att skapa en fjärde och sista prototyp.
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3. Teoriram
I det här kapitlet kommer vi beskriva vad som ingått i den teoriram som arbetet har
baserats på. I den ingår affärssystem, fakturor, mobilt arbete och systemdesign.

3.1. Affärssystem
Börje Langefors introducerade 1965 konceptet informationssystem, IS, som kan
definieras som en grupp av komponenter som interagerar för att producera
information (Kroenke, 2011). Avison & Fitzgerald(2003) definierar
informationssystem som “Ett system som samlar in, lagrar, manipulerar och
tillhandahåller information som är relevant för en organisation på ett sätt som gör
informationen tillgänglig och användbar för de som vill använda sig av den. Ett
informationssystem är ett system baserat på människor och kan också involvera
datorsystem, men inte nödvändigtvis”.
Enterprise Business System, härmed EBS, är ett komplicerat IS som består av en
mängd mindre IS (Wang, Li, Wang & Jones, 2012) och kan definieras som
användningen av IS för att arbeta och möjliggöra organisationens beslut, köp och
val, underlätta företagssamarbete och förverkliga affärsprocesser både inom en
stor organisation och med sina kunder och affärspartners (Wang, Li, Wang &
Jones, 2012).
Ett e-affärssystem, som också är en typ av EBS, är användandet av
informationssystem för att underlätta e-kommers, samarbete mellan företag och för
att hantera affärsprocesser både inom det egna affärsnätverket samt med kunder
och affärspartners. Affärssystemet kan ses som ett sammansatt paket med olika
moduler som hanterar olika aspekter av affärsverksamheten. Företagen har gått
från den traditionella hanteringen av dessa system till att automatisera så mycket
det går. Exempel på de moduler/delar som utgör ett EBS är finans, HR, bokföring
och produktion (Wang, Li, Wang & Jones, 2012). E-fakturor är en del av
finansmodulen inom ett EBS och är en till stor del automatiserad process för att
underlätta ett företags transaktioner. Ett av de stora områdena där det förekommer
är B2B, business-to-business (Chen,Wu & Miau, 2015). Digitalisering av delarna i
ett EBS som fakturor är en del av de mest grundläggande metoderna för att dra ner
på administrativa kostnader (Cuylen, Kosch & Breitner, 2016).
Affärssystem är komplexa system och att koppla en mobil applikation till ett
sådant är en stor utmaning. Vissa moduler i ett affärssystem är belagda med
säkerhet sett till informationen modulen behandlar och det är inte säkert att
informationen som behövs till en mobil applikation är tillgänglig på ett sätt som
möjliggör skapandet av en mobil applikation på ett tillfredsställande sätt. I sådana
fall kan utveckling av ett speciellt gränssnitt inom affärssystemet just för
kommunikation med den mobila applikationen behövas. Under det här arbetet har
hänsyn tagits till detta för att se om ett genomförande varit möjligt.

3.2. Fakturor
E-fakturor leder till många fördelar men trots det så är det inte många företag som
nyttjar tekniken. Det beror oftast på att företagens partners har för olika krav på
fakturorna, det IS som behövs finns inte eller så är det bristande medvetenhet om
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möjligheterna (Cuylen, Kosch & Breitner, 2016). Skatteverket sätter de regler som
bestämmer vad fakturor måste innehålla. Om de efterföljs så kan design och
utformning sedan skilja markant hos olika företag och organisationer.
Skatteverket har direktiv för vilken information som ska finnas tillgänglig i en
faktura enligt mervärdesskattelagen. En faktura betraktas baserat på den
tillgängliga informationen som en fullständig faktura eller som en förenklad
faktura. Med faktura menas ett dokument som uppfyller riktighet i linje med den
information den måste innehålla. Om en faktura skall få betraktas som en
elektronisk sådan, eller e-faktura som den kallas, krävs det att den innehåller
samma lagstadgade information fast i ett elektroniskt format. Det spelar ingen roll
vilken typ av elektroniskt format det är, bara innehållet uppfyller de krav som
åligger dokumentet (Skatteverket, 2017).
Vid attest av faktura har Trafikverket ett antal kriterier som en attestant måste ta
hänsyn till för att kunna genomföra en beslutsattest. Beslutsattest vid Trafikverket
betyder godkännande av följande punkter;
• att produkt eller tjänst beställs
• att pris och övriga villkor stämmer överens med gällande avtal
• att kostnaden är motiverad och ryms inom tilldelade befogenheter
• att transaktionens korrekta kontering säkerställs
• att utbetalning ska göras för en levererad produkt eller tjänst
Vid attest ska utföraren säkerställa att dessa punkter efterföljs eller att föregående
attestant har kontrollerat dem. Attestanten kontrollerar då att fakturaärendet
innehåller all information som bedöms som nödvändig för att beskriva vad inköpet
avser och omfattar. Attestanten ska enligt Trafikverkets regler ha möjlighet att
tillföra anteckningar eller andra bilagor om förtydligande eller extra uppgifter som
behövs till efterföljande attestant. Om fakturan avviker från vad som kan anses
vara normalt för den typen av fakturering ska det avvikande fakturaärendet noteras
och kontrolleras (Attestordning TRV, opublicerat internt dokument, Trafikverket).
Under arbete med att förenkla fakturor måste gällande lagar följas samt de interna
regler hos organisationer som gäller för fakturor. Detta gäller även en mobil
applikation. För att inte framkalla en ovilja att använda produkten bland
användarna, där de ser en risk med att använda den, måste även utvecklingen av en
mobil applikation ha detta i åtanke. Detta arbete har respekterat gällande lagar och
de interna regler som Trafikverket specifierat.

3.3. Mobilt arbete
Mobilt arbete syftar till arbete utfört på någon typ av mobil enhet, som
mobiltelefon, surfplatta eller PDA. Detta arbete som åsyftas inom mobilt arbete är
oftast sådant som utförs utanför ett företags intranät och kräver en uppkoppling av
något slag (BenMoussa, 2003). Enligt BenMoussa (2003) så är ett företags intranät
och dess informationsdatabaser avsedda för laptops och stationära workstations i
första hand. Det gör att det kan vara svårt att implementera mobila lösningar då
säkerhetsaspekter är viktiga när det gäller uppkoppling mot företags intranät, som
vanligtvis sker via VPN eller dylikt (Walker-Brown, A. 2013).
En syn på arbete utanför kontoret är att då mer och mer fokus läggs på att kunna
arbeta hemifrån, på distans eller resande fot leder till att viss fokus på kontoret
försummas. Anställda som väljer att jobba hemifrån väljer ofta det på grund av att
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andra anställda jobbar hemifrån. I samband med detta blir även skillnaden mindre
mellan att jobba på distans och från kontoret, i och med att fler och fler jobbar på
distans. Detta medför att kontoret blir mindre socialt och de positiva effekterna av
att vara på kontoret minskar. Studien finner att mobilt arbete har sina positiva
effekter men att det i vissa fall kan ha negativa effekter för de som är kvar på
kontoret (Rockmann & Pratt, 2015). Enligt Bloom et al. (2014) ledde distansarbete
hemifrån till 13 % ökning i prestanda (performance), dels på grund av att de
anställda tog mindre raster och sjukdagar. Miljön och bekvämligheten hemma
hade också påverkan, till skillnad från ett ljudligare kontor där de inte känner sig
lika hemma. Företagen upplevde även att de anställda hellre stannade hos dem
samt att trivselnivån höjdes. I en ABCD-analys, kort för Advantages, Benefits,
Constraints and Disadvantages, av Reshma et al. (2015) gick det efter utförd
analys att påstå att faktorerna som stödjer fördelar och förmåner av arbete
hemifrån överskuggar de negativa aspekterna och att en ökning av arbete hemifrån
kan förväntas i framtiden.
Beslutsattesterare är ofta chefer ute på resande fot. Dessa kan behöva attestera en
tågresa eller andra mer trängande fakturor som håller på att förfalla. Det är inte
säkert att de har tillgång till sin dator hela tiden, men telefonen finns alltid där. Så
istället för att behöva åka in till kontoret eller att ta fram sin dator så ligger det i
tiden att kunna utföra sitt arbete mobilt. Utdraget av en funktion för
beslutsattestering är optimalt för det mobila arbetet.

3.4. Systemdesign
Gould och Lewis (1985) rekommenderar tre designprinciper för att producera ett
användbart och lättanvänt system: Tidig och kontinuerlig fokus på användarna,
empiriska mätningar och iterativ design.
“... create a situation in which potential users can instill their
knowledge and concern into the design process from the very
beginning.” - Gould & Lewis, 1985

3.4.1. Tidig och kontinuerlig fokus på användarna
Gould och Lewis (1985) rekommenderar utvecklare att förstå de potentiella
användarna snarare än att identifiera, beskriva eller försöka skapa stereotyper av
dem. Utvecklaren bör träffa dessa användare personligen för bästa utfall. I andra
fall kan det accepteras att utvecklaren endast läser om användarna eller får berättat
hur användarna är som grupp. För att uppfylla den första principen tillåts
användarna vara en del av designteamet genom att låta dem beskriva sina
erfarenheter och åsikter i intervjuer och observeras när de använder systemen.
Intervjuerna bör utföras innan systemdesignen istället för att först designa något
och sedan presentera det.
Dessa användare rekommenderas vara typiska användare snarare än experter. Att
ha kontakt med användarna så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ger dem
möjligheten att ha så stort inflytande som möjligt istället för att de bara används
för utvärdering av något som redan är skapat. En ytterligare positiv effekt av det är
att det kan vara så att användarna hjälper till att skapa något de till slut själva
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kommer använda, som i så fall är baserat på deras egen input (Gould & Lewis,
1985).

3.4.2. Empiriska mätningar
Med den andra principen lägger Gould och Lewis (1985) betoningen på två
faktorer: Mätning av lärbarhet och användbarhet och utförandet av experimentella
och empiriska studier väldigt tidigt i utvecklingsprocessen. Fokusen bör ligga på
att bygga en prototyp för att studera hur människor använder och reagerar på den.
Fokus rekommenderas även ligga på att testa hur lätt folk lär sig och använder sig
av prototypen. Forskaren bör komma ihåg att testa prototyper på de riktiga
slutanvändarna och inte bara demonstrera eller recensera prototypen för de typiska
användarna. Ett användbarhetstest är ett krav för att kunna uppfylla den andra
principen (Gould & Lewis, 1985).

3.4.3. Iterativ Design
Under utvecklingen av ett system brukar ett antal generella mål vara god praxis att
uppfylla. Exempelvis: lätt att använda, användarvänligt, enkelt, lyhört och
flexibelt. Genom att etablera ett sätt att mäta framsteg mot de uppsatta målen kan
utvecklaren iterativt designa och testa för att säkerställa att denne är på rätt väg på
mot dessa mål. (Gould, 1985)
Med hjälp av Gould och Lewis (1985) princip om Tidig och kontinuerlig fokus på
användarna samt principen Empiriska mätningar där han föreslår att skapa en
prototyp skapade vi ett antal frågor för våra kommande intervjuer. Vi designade
frågorna att vara öppna och låta användarna uttrycka sina erfarenheter och krav på
en mobil applikation. Nedan följer frågorna vi ansett viktiga att ställa för att få en
bild av vad användarna vill ha ut av en mobil applikation för beslutsattestering:
•
•
•
•
•
•
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Vilken information tycker du är relevant att visa för attestanten i första
överblicks-vyn i en app?
Vilken information är den mest viktiga att visa när man väl ska visa en specifik
faktura?
Vilken information utöver den mest viktiga kan användaren behöva för att ta ett
beslut?
Övriga funktioner som Ärendeinformation, meddelande (post-it) och fakturabild
(bilden av originalfaktura): är någon av dessa värda att visa? Hur/var?
Har du några egna förslag eller tankar kring en app?
Vad i PC-appen är bra/skulle du inte klara dig utan i en ev mobil app?

4. Åsikter av systemets användare
I detta kapitlet redovisar vi den information vi tagit del av genom våra intervjuer.

4.1. Före Prototyping
Här redovisar vi intervjuerna vi utförde för att få en uppfattning om systemet CDI,
dess användare och deras behov och önskemål (se bilaga 2).

4.1.1. Intervjuer internt på CGI
De förslag på en mobil applikation som respondenterna på CGI framförde gällande
överförande av funktionen för beslutsattestering från CDI kan brytas ned till några
konkreta förslag. Det första som samtliga respondenter var överens om var en
överblicks-vy med tillräcklig information för attestanten att kunna bilda sig en
uppfattning om fakturan. De hade mestadels samma syn på hur huvudvyn skulle
utformas, med betoning på en något begränsad version av huvudfakturan.
Specifikation och kontering borde finnas nära varandra för optimalt arbetsflöde.
Samtliga respondenter betonade vikten av post-it och anteckningsfunktionerna.
Men dessa behövde nödvändigtvis inte stanna i sitt nuvarande utförande då de
ansågs vara något instabila.

4.1.2. Intervjuer externt på Trafikverket
Dessa intervjuer gäller tre stycken enhetschefer på trafikverket som frekvent
använder CDI i sitt arbete.
Fråga 1 - Vilken information tycker du är relevant att visa för attestanten i
första överblicks-vyn i en app?
När det gäller en första överblick i applikationen är samtliga respondenter eniga
om att det viktigaste att visa är leverantörsnamnet, vem/vilka som har levererat vad
fakturan specificerar. Efter det prioriterar samtliga respondenter grundläggande
information som belopp att betala och fakturans förfallodatum. En respondent
nämner även fakturanummer ifall det skulle vara några problem med en specifik
faktura. Det skulle underlätta genom att då lätt kunna referera till just den specifika
fakturan i desktopversionen. Samma respondent vill även se vem fakturan ligger
för attestering hos.
Fråga 2 - Vilken information är den mest viktiga att visa när man väl ska visa
en specifik faktura?
När det gäller informationen som visas när en användare väl klickat sig in på en
faktura så är det enligt två respondenter den information som redan nämnts från
överblicks-vyn som är viktigast. Dessa är belopp att betala, fakturanummer, moms
och förfallodatum. Två av respondenterna är eniga om att fakturaspecifikationen
måste vara väldigt tydlig och lättåtkomlig, men inte nödvändigtvis på samma sida
som konteringen, men max “någon swipe” bort. En tredje respondent anser att det
inte går att bortse från någon information över huvud taget för att kunna
genomföra en korrekt beslutsattestering. Denne ser det som en skyldighet för en
beslutsattesterare att ha tagit del av all information som presenteras innan en
beslutsattestering kan genomföras.
En av respondenterna håller inte med utan anser att beslutsattetanten bör kunna lita
på att kontrollattestanten har utfört attesten på ett korrekt sätt. Denne tycker även
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att det inte finns någon bestämd form för hur en e-faktura ska se ut, utan att det
borde vara möjligt att hitta en ny layout vid eventuellt skapande av en mobil
applikation för CDI.
Fråga 3 - Vilken information utöver den mest viktiga kan användaren behöva
för att ta ett beslut?
När det gäller extra information för beslutsattest är samtliga respondenter eniga om
att specifikationsraderna som användaren konterar mot ska finnas nära och
lättillgängliga för konteringen. En respondent nämner möjligheten att kunna se
vem som har utfört föregående steg, kontrollattesteringen. En annan respondent
nämner funktionen att kunna se vilket steg i attesteringsprocessen användaren
befinner sig i, alltså sida x / sida y. Genomgående säger samtliga respondenter att
det viktigaste är att all information som behövs under attesteringsprocessen är
lättillgänglig. En respondent säger också att då fakturaspecifikationen ibland bara
finns som bilaga så bör det beaktas.
“Jo, det är det jag brukar tjata på hos folk som inte är vana med e-faktura. Det är
att det finns inget utseende på en e-faktura, glöm det. Det är jättesvårt för folk
att förstå det. Helst när man skickar kundfakturor elektroniskt, men jag vill ju se
den innan jag skickar iväg den. Ja, men titta på XML-filen då. “ - Respondent 2

under första intervjun
”Hur vet du annars att det här inte är en bluffaktura. Snacka om en lätt väg. För
om man liksom har skalat av så mycket information i en appvärld att du inte ser
om det här är en bluff eller inte. Det är ansvaret man bär när man attesterar. Att
försäkra sig om att det här är rätt betalningsmottagare, det här är nåt jag
verkligen beställt och att fakturan kommer från rätt utställare.” - Respondent 3

under första intervjun
Fråga 4 - Övriga funktioner såsom ärendeinformation, post-it och
fakturabild: är någon av dessa värda att visa? Hur/var?
Alla respondenter är överens om att möjligheten till att skapa post-it lappar är en
bra funktion i grunden, men att den i sitt nuvarande utförande är alldeles för
opålitlig då dessa lappar lätt faller bort och ingen möjlighet att återskapa dem
finns. En respondent lyfter funktionen att skicka meddelande mellan kontroll-och
beslutsattestant. När det gäller ärendeinformationen så är respondenterna överens
om att den känns onödigt att ha med då det är precis samma information som
delges av fakturabilden. Då anteckningar är en funktion som används för att
förmedla viktiga meddelanden mellan kontroll- och beslutsattestant samt att den
kan användas till deltagarlistor så är även det enlig samtliga respondenter en
funktion som ej går att bortse från. En av respondenterna säger även att det som
står skrivet under anteckningar ingår i det som en attestant har skyldighet att läsa.
När det gäller själva fakturabilden tycker respondenterna att det borde gå att
komma åt den, men ser det inte som något direkt krav om inte en skannad bild av
fakturan är det enda som finns som underlag.
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“Men däremot är det så att ibland har vi fakturor som är på väg att bli stridiga.
Alltså att vi har en diskussion med leverantören men det har inte gått så långt att
dom har blivit formellt stridiga. Det vill säga att vi tagit ur dom ur systemet för då
har det blivit en annan ordning. Utan att det är fakturor som är på väg att kunna
bli det och då sätter ju mina medarbetare på en gul lapp där det står OBS betala
ej, diskussion med leverantör pågår etcetera, så dom måste jag ju se annars kan
det ju bli så att jag börjar attestera sånt jag inte ska attestera.” - Respondent

1 under första intervjun
Fråga 5 - Har du några egna förslag eller tankar kring en app?
En av respondenterna säger att en eventuell applikation skulle komma att användas
som en påminnelse för de fakturor som ligger för attestering hos just den personen,
och att underlättande av detta bör förstärkas. En annan respondent nämner att
svensk standard inte gäller för decimalformatet. Respondenterna säger också att
det är viktigt att det inte blir för lätt att bara svepa förbi information som
anteckningar och post-its då viktig information kan finnas där.
“En app för att hantera fakturor blir ganska tråkig. Den blir inte flashig och enkel
att beställa och smidig och lätt och avskalad och att man inte behöver titta på så
mycket. Utan här handlar det snarare om hur man ser till att man på ett så
användarvänligt sätt som möjligt faktiskt får med allt som man ser här. Och det
kanske är därför som det faktiskt är svårt att utveckla appar, för
fakturahantering är svårt och det är därför som det inte finns så himla mycket
bra sådana “

- Respondent 3 under första intervjun

4.2. Test av prototyper
Under denna rubrik redovisar vi den data vi samlat in från Kognitiv Genomgång
och de ostrukturerade intervjuer som utfördes efter genomgången.

4.2.1. Kognitiv Genomgång
Här redovisar vi den data vi samlade in via Kognitiv Genomgång. Då många av
frågorna vi besvarade under observationen ej gav någon användbar data har vi valt
att visa relevanta data så smidigt som möjligt och sammanställt data från alla
uppgifter och visat de per fråga.
Användarna fick i uppgift att ta sig igenom prototyperna genom att utföra ett antal
uppgifter:
1. Öppna en faktura
2. Kontrollera att allt relevant finns med i fakturahuvudet och gå vidare i
processen
3. Navigera till bilagor, meddelanden (post-its) och systemanteckningar, tänk
efter om innehållet känns relevant och gå vidare i processen
4. Kontrollera specifikationsraderna och gå vidare i processen
5. Kontrollera konteringsraderna och slutför processen
Användarna fick också veta att i och med att de olika prototyperna hade lite olika
design kunde det hända att de fick slutföra en senare uppgift före en tidigare. Då vi
ville kunna dra slutsatser från data baserat från samma frågor var detta ett beslut vi
tog då vi ändå visste att användarna är vana med informationen som visas i
prototyperna. Hade det gällt användare som var helt nya vad gäller fakturering och
ekonomi hade vi troligtvis fått tänka om.
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Under processen observerades hur de tog sig an uppgifterna efter de fyra följande
frågorna:
Fråga 1 - Kommer användaren att försöka få det rätta resultatet?
Samtliga användare förstod vad målet med prototyperna var och uppnådde det
förväntade resultatet med de alternativ som fanns tillgängliga. De navigerade i
prototyperna efter ett set med fördefinierade uppgifter som gällde alla tre
respondenter. Vi upplevde ingen typ av negativ inställning eller ovilja att ta sig
igenom uppgifterna.
Fråga 2 - Kommer användaren att märka att rätt åtgärd är tillgänglig för
dem?
En användare hade problem att i prototyp 1 förstå att denne var tvungen att ta del
av viss information som t.ex anteckningar och post-it funktionerna som denne
vanligtvis måste klicka sig in på. Samt att där bilagorna fanns tillgängliga i en
klickbar lista var listans funktionalitet otydlig och ledde till missförstånd. I
prototyp 2 hade de flesta respondenter samma problem med att den klickbara listan
ej var tillräckligt tydlig för att de skulle förstå att bilagorna var valbara samt att
den låg efter konteringen vilket fick användarna att tro att bilagorna ej var med. I
prototyp 2 där tanken var allt i ett hade respondenterna också problem med att
uppfatta att scrolling ibland krävdes för att ta del av information med telefon i
porträttläge.
I prototyp 3 med en dokument-ikon för att indikera på att bilagor finns tillgängliga
vid klick, som ledde till samma klickbara lista som i prototyp 1 och 2 var vissa
användare lite osäkra på. Detta på om ikonen alltid fanns tillgänglig eller bara om
bilagor samt extra information fanns med. Samtliga användare märkte inte att
attestering utfördes genom att markera en checkbox under sidan för kontering.
Fråga 3 - Kommer användaren att associera den korrekta åtgärden med
det resultat de förväntar sig att uppnå?
Flera användare upplevde ett problem med alla prototyper, vilket var att förstå när
slutmålet nåddes i prototypen. Saknaden av en knapp för att avsluta efter att attest
är gjord verkar förvirra användaren.
En användare förstod ej att den uppnått den korrekta åtgärden när den navigerade
in i bilago-vyn i prototyp 3, utan fick leta sig runt i prototypen flera gånger innan
den insett att det var målet.
Fråga 4 - Om den korrekta åtgärden utförs, kommer användaren att förstå
att framsteg görs mot sitt avsedda resultat?
En användare förstod ej framsteg mot målet i prototyp 3 där uppgiften att hitta och
se över bilagor inte lyckades.
En annan användare hade problem med att förstå framsteg mot målet i prototyp 1
gällande uppgiften att hitta och se över bilagor. Användaren blev förvirrad över att
bilagorna kom en efter en, detta verkade upplevas som oväntat.
En sista användare verkade uppleva att det var otydligt när uppgifterna och
processen var avslutad.
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4.2.2. Ostrukturerade Intervjuer
Följande är en sammanställning av intervjuerna vi utförde på trafikverket. Vi har
valt att visa sammanställningarna per prototyp, vad respondenterna sade och
tyckte. (se bilaga 1)
Prototyp 1
Den första respondenten ville kunna se vad fakturan avser genom att visa
specifikationen tidigt. Den gillade prototyp 1 utöver det. Den kändes vettig, enkel
och smidig.
Den andra respondenten saknade möjligheten att lägga till bilagor, anteckningar
och post-its. Den tyckte också att specifikationen bör visas tidigt, direkt efter
fakturahuvudet och att konteringen skulle vara sist. Den gillade främst att allt var
med och att attestanten genom flödet blir tvingad att gå igenom alla delar.
De två sista respondenterna önskade att det gick att se vilken sida de var på i
flödet, exempelvis sida 4 / 5. De tyckte också att det saknades något sätt att se om
bilagorna var från ursprungsfakturan eller om det var bilagor som någon lagt till
efter att fakturan kom in i systemet. De gillade även att valet att lägga attesten sist
gjorde att det inte gick att missa något. De noterade att många fakturor har väldigt
stor mängd post-it-lappar och att istället för att tvinga en användare att gå igenom
dem istället visa en lista av post-its. Den ena av de två tyckte att det kanske inte
behövde visas så många olika kolumner i fakturaspecifikationen. Den andra ville
kunna se benämningen på kontonummer i attest-raderna. Båda ville ha möjligheten
att se fakturabilden. En tyckte även att specifikationen bör vara i närhet till
fakturahuvudet.

Figur 3. Överblicksvy för alla prototyper
Figuren visar överblicksvyn som är gemensam för alla prototyper.
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Prototyp 2
Första respondenten förstod tanken att samla många funktioner på en vy, men den
gillade mer att som i prototyp 1 gå steg för steg istället för att scrolla vertikalt för
att se allt.
Den andra respondenten tyckte att post-it-lapparna bör vara mer synliga än de var i
prototypen. Om deltagarlistor och bilagor finns med bör appen indikera det på
något vis. Som attestant bör man ha vetskap om dessa. Den tyckte att det var för
mycket information och svårt att peta och leta med alla element i samma vy. Den
påpekar också att det är få fakturor där det är möjligt att kunna se kontering och
specifikationsrader samtidigt då många fakturor kan ha väldigt många rader.
De två sista respondenterna påpekar att det kan vara flera kontrollattestanter. Att
visa attestant i överblicks-vy är redundant information då den informationen ändå
finns tillgänglig i attest-momentet. De kom även med ett förslag på att systemet
kan ha ett minne gällande vilka bilagor, anteckningar och post-its som attestanten
klickat på och därmed “läst” för att sedan tillåta attest då allt är kontrollerat. De
påminner om att det inte får vara för lättvindigt att kunna svepa igenom en faktura
på nolltid utan att reflektera vad det är för faktura som attesteras. De två sista
respondenterna tyckte också att någon indikation behövs om bilagor finns.
Figur 4

Figur 4 & 5
Figurerna visar första vyn i prototyp 2. Prototyp 2 gjordes för att samla så mycket viktig information som
möjligt på en och samma vy. Den upplevdes tyvärr svår att hantera just på grund av att det var så mycket
information som samlades. Flera respondenter gav fakturor med hundratals specifikationsrader som
skräckexempel.
Figur 5
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Prototyp 3
Den första respondenten tyckte att användaren borde tvingas att se post-its så
denne inte råkar missa någon sådan. Den ansåg att det måste vara svårt att göra fel
gällande post-its. Den andra respondenten tyckte det var skönt med mindre
information, däremot räckte inte den lilla informationen som visades. Den
markerade också att det knappt var någon skillnad mellan informationen i den
första vyn jämfört med överblicks-vyn. Den gillade knappen som var formad som
ett dokument som ledde till bilagor, men tyckte inte att anteckningar och post-its
skulle finnas där, de bör hellre vara med i flödet av vyer.
De två sista respondenterna noterade att det var lite väl nedskalat och att skillnaden
inte var stor mot överblicks-vyn. Bästa alternativet de såg var att kombinera första
vyn från prototyp 1 och att indikera på något sätt om det finns bilagor. De ville
också kunna skicka fakturan vidare, antingen för administration eller till en
användares brevlåda och att dessutom kunna skriva med någon kommentar om
varför fakturan skickats.
Figur 6

Figur 6 & 7
Figur 6 visar en minimalistisk design av fakturahuvudet i prototyp 3.
Figur 7 visar konteringsvyn från prototyp 3 som endast skiljer sig mot de andra prototyperna med knappen för
att komma till bilagor och anteckningar. (Pilarna simulerade swipes i prototypen)
Figur 7
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Generella kommentar
Dessa kommentarer nämndes utan någon specifik prototyp i åtanke och är
applicerbara oberoende prototyp:
Den andra respondenten talade om värdet av säkerhetsaspekter som att kunna
logga in i CDI som användare även i appen. De två sista respondenterna nämnde
också vikten av att appen tillgodoser de säkerhetskrav som finns idag i CDI på PC
och vikten av att kunna lita på att attester som är gjorda verkligen är genomförda
av personen vars namn visas. Utöver detta poängterade de vikten av att kunna tyda
vad kolumnerna i kontrollattesten innebär, då dessa ibland kan vara svåra att förstå
för vissa användare. De ville även kunna få en förklarande text för de olika
kontonummer, avdelningar och projekt som finns i systemet. De uttryckte också
vad de ansåg skulle vara den bästa kombinationen av de olika prototyperna:
Fullständigt fakturahuvud, specifikationsrader, Bilagor-lista, anteckningar & postits och konteringsrader. Slutligen gav de ett förslag på att eventuellt lägga till en
Skicka till-knapp ovanför konteringsraderna.
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5. Analys och resultat
I det här kapitlet redovisar vi vår analys på den data vi samlat via intervjuer och
Kognitiv Genomgång och redovisar riktlinjerna som är resultatet av analysen. Två
uppsättningar riktlinjer utvecklades. Den första utvecklades som bas för de första
prototyperna medan den andra och slutgiltiga uppsättningen av riktlinjer är en del
av resultatet i studien tillsammans med den slutgiltiga prototypen.

5.1. Analys inför Prototyping
Våra första intervjuer utfördes hos CGI med ett antal användare med mycket
administrativ erfarenhet av systemet CDI. Användarna i fråga är enligt Gould och
Lewis (1985) experter i systemet och bör involveras tidigt i utvecklingsprocessen.
Därför valde vi att börja med att prata med de och få ett initialt grepp om såväl
användarna och systemet. Med hjälp av den data vi samlade i dessa intervjuer
kunde vi designa våra frågor inför de semistrukturerade intervjuerna. Frågorna
skapades för att väcka tankar hos respondenterna. Efter de semistrukturerade
intervjuerna kunde vi sedan induktivt analysera den insamlade datan för att
identifiera problem och lösningar för systemet som kunde användas för att
utveckla dessa första riktlinjer:

5.2 Första uppsättningen riktlinjer
•

•

•

•

•

•
•
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Applikationen bör innehålla en överblicks-vy som listar ej slutförda
fakturor som är relevanta för användaren. Den bör vara en simplifierad
variant av sin motpart i CDI med informationen: Leverantörsnamn, belopp,
förfallodatum, fakturanummer, ansvarande attestant.
Nästa steg i flödet bör visa fakturan om det är en pappersfaktura. Om det är
en e-faktura, visa information från fakturahuvudet. Användare har haft
skiljande önskemål här, därför bör prototyperna testa olika varianter av
informationsmängd. Vi föreslår åtminstone en prototyp innehållandes ett
fullständigt fakturahuvud (all info exkl. specifikationsraderna) och
åtminstone en prototyp med endast följande information: Leverantör,
leverantörsadress, fakturadatum, fakturanummer, förfallodatum,
totalbelopp, moms
Meddelanden (post-its), Anteckningar och bilagor måste vara tillgängliga.
Även här skiljer användarnas krav och önskemål. Därför föreslår vi att
testa olika sätt att visa dessa i prototyperna.
Specifikationsrader och konteringsrader bör vara nära varandra för att göra
attestering så bekvämt som möjligt. Däremot behöver de inte vara på
samma sida.
Konteringsrader bör ligga i slutet av applikations-flödet för att underlätta
för attestanten att göra ett korrekt beslut. Det bör också gå att se vem som
gjort kontrollattesteringen.
För att kunna förstå vad begrepp står för bör dessa kunna klickas på för att
få upp en förklaring
Vi föreslår att testa åtminstone en prototyp med navigering i form av swipe
och åtminstone en där användaren trycker på pilar och symboler för att
navigera.

•

Visa framsteg i prototypen, d.v.s. visa hur långt i flödet användaren tagit
sig i form av att visa sida X / Y ( 1 / 4 ).

5.3. Kognitiv Genomgång och ostrukturerade intervjuer
De slutgiltliga riktlinjerna baseras på vad som observerades under den kognitiva
genomgången och åsikterna som framfördes av respondenterna utifrån de tre
prototyperna som var skapade baserat på den första uppsättningen riktlinjer.
Analysen utfördes genom att identifiera ytterligare problem och lösningar med
systemet och eventuellt hitta information som står i konflikt till de tidigare
riktlinjerna. Slutligen kombinerade vi den data vi analyserat tillsammans med
riktlinjerna vi utvecklat för att presentera ett antal slutgiltiga riktlinjer. De ligger
till grund för den slutgiltiga prototypen vi har skapat som förslag på utformning av
mobil applikation för beslutsattestering.

5.4. Slutgiltiga riktlinjer
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

26

Applikationen bör innehålla en överblicks-vy som listar ej slutförda
fakturor som är relevanta för användaren. Den bör vara en simplifierad
variant av sin motpart i CDI med informationen: Leverantörsnamn, belopp,
förfallodatum, fakturanummer.
Nästa steg i flödet bör visa fakturan om det är en pappersfaktura. Om det är
en e-faktura, visa information från fakturahuvudet. För att applikationen
ska kunna ge möjlighet för ett korrekt beslut bör användaren visas
fullständigt ett fakturahuvud. För användbarhetens skull föreslår vi att
följande information visas först: Leverantör, leverantörsadress,
fakturadatum, fakturanummer, förfallodatum, totalbelopp, moms.
Specifikationsrader bör vara direkt efter fakturahuvudet i flödet.
Meddelanden (post-its), Anteckningar och bilagor måste vara tillgängliga.
Bilagor bör vara tillgängliga via en dokumentikon i varje vy medan
meddelanden och anteckningar bör ha egna vyer i flödet.
Indikera när bilagor finns, exempelvis med ett nummer i bilago-ikonen som
betecknar antalet bilagor tillgängliga i just denna faktura.
Konteringsrader bör ligga i slutet av applikations-flödet för att underlätta
för attestanten att göra ett korrekt beslut. Det bör också gå att se vem som
gjort kontrollattesteringen.
Konteringsvyn bör innehålla en knapp för att kunna skicka fakturan till en
person eller för administration
Konteringsvyn bör även innehålla en knapp för att avsluta faktura-vyn och
gå tillbaka till överblicks-vyn.
För att få en hjälp i beslutsattesten bör användaren kunna klicka på
åtminstone dimensioner (kolumn-namn), kontonummer, avdelning och
projekt för att få upp en förklaring vad de innebär i klartext.
Vi rekommenderar swipe som navigation, gärna med någon sorts
indikation för att ge en ny användare en hint om hur applikationen används.
Visa framsteg i prototypen, d.v.s. visa hur långt i flödet användaren tagit
sig i form av att visa sida X / Y ( 1 / 4 ).

6. Slutsats & Diskussion
I detta kapitel presenterar vi vår slutsats, för en diskussion kring slutsatsen samt
ger kritik till vår metod och ger förslag till potentiell vidare forskning.

6.1. Slutsats
Syftet med den här studien var att utveckla riktlinjer för hur man kan skapa en
användbar och effektiv applikation för beslutsattestering som både är lättanvänd
och samtidigt ger det underlag en användare behöver för att kunna fatta rätt
beslut vid beslutsattestering av en faktura.
För att uppfylla syftet har vi ställt frågan: Hur bör en mobil applikation för
attestering utformas som både är användbar och ger användaren möjligheten att
göra ett korrekt beslut? Genom vår analys har vi tagit fram våra slutgiltiga
riktlinjer som en lösning på vår frågeställning. Riktlinjerna uppfyller både
problemen som uppstår av informationsmängden i fakturor och användarnas
olikheter. Vi rekommenderar dessa riktlinjer för utveckling av mobila
applikationer för beslutsattestering:
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Applikationen bör innehålla en överblicks-vy som listar ej slutförda
fakturor som är relevanta för användaren. Den bör vara en simplifierad
variant av sin motpart i CDI med informationen: Leverantörsnamn, belopp,
förfallodatum, fakturanummer.
Nästa steg i flödet bör visa fakturan om det är en pappersfaktura. Om det är
en e-faktura, visa information från fakturahuvudet. För att applikationen
ska kunna ge möjlighet för ett korrekt beslut bör användaren visas
fullständigt ett fakturahuvud. För användbarhetens skull föreslår vi att
följande information visas först: Leverantör, leverantörsadress,
fakturadatum, fakturanummer, förfallodatum, totalbelopp, moms.
Specifikationsrader bör vara direkt efter fakturahuvudet i flödet.
Meddelanden (post-its), Anteckningar och bilagor måste vara tillgängliga.
Bilagor bör vara tillgängliga via en dokumentikon i varje vy medan
meddelanden och anteckningar bör ha egna vyer i flödet.
Indikera när bilagor finns, exempelvis med ett nummer i bilago-ikonen som
betecknar antalet bilagor tillgängliga i just denna faktura.
Konteringsrader bör ligga i slutet av applikations-flödet för att underlätta
för attestanten att göra ett korrekt beslut. Det bör också gå att se vem som
gjort kontrollattesteringen.
Konteringsvyn bör innehålla en knapp för att kunna skicka fakturan till en
person eller för administration
Konteringsvyn bör även innehålla en knapp för att avsluta faktura-vyn och
gå tillbaka till överblicks-vyn.
Vi rekommenderar swipe som navigation, gärna med någon sorts
indikation för att ge en ny användare en hint om hur applikationen används.
Visa framsteg i prototypen, d.v.s. visa hur långt i flödet användaren tagit
sig i form av att visa sida X / Y ( 1 / 4 ).

Dessa riktlinjer är utvecklade utifrån värderingar hos respondenter på Trafikverket
i olika chefspositioner inom ekonomi och fakturering. Vi anser att det är möjligt
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att applicera dessa riktlinjer på flera olika typer av attestering med viss
modifikation beroende på typ av attestering. Prototypen vi tagit fram är också en
del av kunskapsbidraget som kan ge en handvisning på hur designen av den mobila
applikationen kan göras.

6.2. Diskussion
Att svara på frågeställningen - Hur bör en mobil applikation för attestering
utformas som både är användbar och ger användaren möjligheten att göra ett
korrekt beslut? - är en svår uppgift. Den resulterar i en mängd olika
ställningstaganden angående vad som är viktigt nog att visa, vad som inte är och
vad som eventuellt kan visas endast om användaren explicit försöker hitta det i
applikationen. Utöver att informationsmängden skapar problem har även
användarna av systemet olika viljor och krav på hur en mobil applikation ska se ut
och fungera. Vissa vill ha en väldigt simpel applikation med nerskalad
informationsmängd, mest för att kunna hålla koll på fakturorna och mindre för att
attestera de, medan andra vill ha fullständig fakturainformation likt den som
presenteras via CDI-systemet.
Vi anser att vi har hittat en god medelväg för att besvara vår fråga, det vill säga
skapa en lösning utan att kompromissa vad gäller möjligheten till korrekt
attestering men som fortfarande fokuserar på användbarhet.
Vi har under iterationerna av prototyping haft i åtanke att en för ‘klumpig och stor’
mobil applikation skulle riskera att applikationen inte skulle användas av ett stort
antal användare.
Storleken av skärmen på mobila enheter innebär att alla typer av system inte kan
appifieras. Det är tydligt att med hur begränsad en mobil är att det inte är hållbart
att appifiera vilken typ av system som helst. Användbarheten i en applikation blir
sämre desto komplexare system som finns i bakgrunden och hur bra riktlinjer som
än tas fram nås till slut en gräns där användbarheten blir väldigt låg. Detta riskerar
att skapa en ovilja bland användarna att använda applikationen. När det gäller en
applikation som ska hantera funktioner som attestering där det krävs att en
användare inte ska kunna göra fel kommer är denna gräns svår att undvika. Det är
tydligt att ju känsligare information som behandlas, som i vårt fall med attest av efakturor, kan det resultera i en ovilja bland användarna. Antingen blir det hela för
komplext att hantera eller så blir det för lättvindigt.
Det har framkommit att liknande appar har skapats. Det finns inget som tyder på
vilken forskning dessa skulle ha baserats på vilket får oss att tro att de har skapats
utan den här typen av riktlinjer. Det är oklart men om fallet är att mobila
applikationer för attest har skapats utan den här typen av riktlinjer och
bakomliggande forskning så är vårt resultat välbehövt.
Riktlinjerna vi har utvecklat visar att användarna som deltagit lägger stor vikt på
att attesten ska ske sist av allt. De flesta av de är orubbliga på denna punkt. Det
slutliga ansvaret ligger hos beslutsattestanten, även om också kontrollattestanten
bör göra sitt jobb väl också och det är då lätt att tänka “den har säkert gjort det
rätt”. Användarna är också eniga om att specifikationsraderna ska finnas väldigt
nära fakturahuvudet, vilket verkar vara mycket på grund av att användarna är
extremt vana vid hur pappersfakturor är formaterade. Flera av de har även uttalat
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att de kanske är lite för fästa vid pappersfakturan och dess struktur, att det idag
borde finnas något bättre sätt att presentera all denna information.
Vid framtagande av riktlinjer har vi under arbetets gång vid användandet av KG
sett att användaren måste ligga i fokus. Design först för att sedan utvärdera är
ohållbart. Informationen som ska presenteras på den lilla yta som en mobil utgör
måste skräddarsys enligt alla användares önskemål vilket är svårt. Då alla har så
olika önskemål och mycket information ska presenteras.
Vi anser att vårt resultat är generaliserbart mobila applikationer för
beslutsattestering i Sverige, oberoende system. Oavsett vilket system det är och
vilka specifika funktioner det har så är dessa riktlinjer baserat på önskemål, åsikter
och krav från chefer inom ekonomi och andra högt uppsatta chefer och controllers.
Riktlinjerna bör ej förändras vid utveckling för ett annat system.

6.3. Metodkritik
Inom forskning och inom utveckling finns det alltid saker att förbättra. Vi anser i
retrospekt att det hade varit positivt om vi hunnit få större spridning på
respondenterna än vad vi hade i denna studie. Vårt fokus blev främst på en
organisation, Trafikverket, och i andra hand CGI som är ägarna till CDI som
Trafikverket använder. En liknande studie bör hitta flera organisationer för att
kunna söka ett ännu bredare och mer generellt resultat.
Det hade varit intressant och givit mer tyngd till arbetet om kontakt upprättats med
andra organisationer inom affärsområdet som Unit4, SAP eller Microsoft som har
egna faktureringssystem och eventuellt egna mobila lösningar.
Kunskapsbidraget har en specifik fokus på beslutsattest i faktureringssystem. Detta
öppnar dock vägen för vidare forskning med vårt arbete som stöd.
Vi kan slutligen säga att om tid funnits till att utveckla och testa applikationen mot
Trafikverket hade detta varit väldigt roligt att hinna med.

6.4. Vidare forskning
Den här studien ger ett bra underlag till vidare forskning där kontakt med och test
mot fler organisationer kan genomföras för att kunna bevisa att resultatet är
generaliserbart till fler system än det vi baserat denna studie på och därmed bredda
forskningsområdet.
Detta arbete har fokuserat specifikt på beslutsattester inom faktureringssystem. En
framtida studie skulle kunna fokusera på kontrollattest eller betalningsattest. Det
finns ett antal olika typer av attest och andra funktionaliteter i dessa system som
det inte forskats på.
En framtida studie skulle annars kunna fortsätta där vi slutade och bygga en
komplett mobil applikation utifrån den sista prototypen och våra slutgiltiga
riktlinjer.
Ett annat förslag till vidare forskning är e-fakturans utformning. Under arbetets
gång har åsikter framkommit om e-fakturans förlegade utformning, att den
behåller formatet från en pappersfaktura när många möjligheter för en uppdaterad
digital e-faktura finns.
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8. Bilagor
8.1. Prototyp 1

1

2

8.2. Prototyp 2
I denna bild visas en av vyerna med två bilder. Dessa är bild 2 & bild 3.

3

8.3. Prototyp 3
I denna prototyp är Bilagor tillgängligt från fakturahuvudet, specifikationen och
konteringen.

4

8.4. Prototyp 4
Den fjärde prototypen som är skapad utifrån de slutgiltliga riktlinjerna. Med ett
flöde där attestanten måste ta del extra information. Två tillagda knappar ger
möjlighet att avsluta attest och återgå till överblicksvyn eller skicka fakturan till
brevlåda. Bilagor finns tillgängliga i en bilago-meny.

5

6

8.5. Intervjuer
8.5.1. Respondent 1
Intervju med respondent 1, Via telefon, 2017-04-21, 08:30
Forskare - Vårt arbete utgår från att vi ska skapa upp ett antal prototyper som vi skall ge
som förslag till hur man kan utforma en app, och vilken information som är viktig att visa
i den, och då har vi pratat med några på CGI och har nu kontakt med er på trafikverket
för att få lite input från användarna vad som skulle vara bra och inte bra, vad som är
överflödigt. För det är mycket på en faktura som är överflödigt. Specifikt
beslutsattestdelen.
Respondent 1 - Precis, men då har jag CDI uppe (för att referera)
Forskare - Och då pratar vi i första hand om en överblicksvy i appen. Där man ser vilka
fakturor man har för attestering.
Respondent 1 - Japp
Forskare - Om du tittar på hur det ser ut i CDI med den här överblicksvyn, vad känner du
är värt att se i den och ha med i appen? Till exempel fakturanamn…
Respondent 1 - Ja.. fakturanamn, fakturabelopp, förfallodatum, fakturanumret är ju
viktigt att veta om det blir strul, annars bryr man sig aldrig i det. Sen det där tidsstämpel
är ointressant att ha med, tycker jag. Sen står det ju nu arbetssteg och originalsteg, och
det är ju i alla fall en för mycket, för där står det samma sak, i alla fall där jag tittar just
här och nu. Så en av dem borde ju vara, det står i alla fall samma sak där på
den...(ohörbart) Nu har ju jag i princip uteslutande fakturor för beslutsattest. Så för min
del behöver man nästan inte ha det över huvud taget. Men många har ju något av en
combo där man ibland kontrollattesterar och ibland beslutsattesterar, och då är det väl
viktigt att veta vilket steg man är i. Sen just för mig är ju den sista också, mottagare
väldigt viktig för jag har ju oftast fakturor som det är flera personer på, och jag har ju
medarbetare hos mig som har beslutsattest också, som har roller som underställda
chefer kan man säga, även om de inte är chefer. Och därför är det viktigt för mig att se
om den bara ligger hos mig nu, eller ligger den både hos mig, person x och person y eller
vilka det nu är hos mig. Det sista steget är viktigt för mig.
Forskare - Ja, jag förstår. Men det är det som är det viktiga i överblicksvyn?
Respondent 1 - Ja, det är det.
Forskare - Ok, vi tänker oss att man klickar in på en faktura sen...
Respondent 1 - Ja, det kan jag ju göra nu medans vi pratar.
Forskare - Vilken av den här informationen skulle man behöva se i en första anblick? Om
du också tänker att viss information kan man kanske gömma, men att man kan kanske
kan swipa höger eller vänster, eller upp och få ut en till liten informationsruta? Vilket är
viktigt att se direkt?
Respondent 1 - Jaa, viktigt att se förutom själva kodsträngen. Den är naturligtvis viktig
då... utav originalfakturan så är det ju viktigt att se vem fakturan kommer ifrån. I det här
fallet tog jag upp en Dinersfaktura då. Där det framgår att det är en Dinersfaktura. Det är
viktigt att se förfallodatum så att det stämmer överens med det förfallodatumet som är
inlagt i CDI. Beloppet att betala och momsen, det är väl just vad som är viktigast att se
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direkt sådär. Sen är väl fakturanumret också bra att ha på den första bilden, sen kan man
väl swipa vänster eller höger, för att se själva specifikationen. Den går ju alltid jag in och
tittar på för att man måste kunna få se den men man måste ju inte ha den på första
bilden. Jag ser ju framför mig hur fakturan skulle ligga på min lilla Iphone så då går det ju
inte att ha allt det här framme (refererar till CDI). Men det måste vara enkelt att swipa åt
ett steg så att säga, för att se att jaha det här avser en flygresa från Göteborg till
Borlänge etc.
Forskare - Så det är… Företaget det gäller och belopp och datumet sen
fakturaspecifikationen i ett senare steg. Konteringsraderna, har du någon åsikt om hur
eller var man ska visa dem?
Respondent 1 - Den vill ju jag helst ha på den första sidan, jag vill inte att man ska
behöva hålla på att behöva swipa för att ta sig till konteringsraden om det är möjligt. Nu
tror ju jag så här, det är då min högst personliga gissning; En app för att hantera fakturor
via CDI, det är ett bra komplement. Jag tror ju att... Jag hanterar ju mycket fakturor och
då tror jag att även om jag har en app så kommer det att vara så att 80 procent av alla
fakturor kommer jag ändå att hantera i min PC så att säga, men det skulle vara ett
suveränt komplement för dom här tillfällena där det dyker upp någonting med väldigt
kort framförhållning som till och med kan vara utanför normal arbetstid och så vidare.
Och det är väl så man får se det, utifrån det perspektivet menar jag att då kanske man
kan leva med om det blir några extra steg. Hade det varit så att förutsättningarna för den
här intervjun hade varit att nu ska vi lägga ned det här systemet och du ska från och med
nu hantera alla dina fakturor i din Iphone, då hade jag haft en helt annan uppfattning,
det är viktigt att göra den distinktionen.
Forskare - Det är sant!
Respondent 1 - Och det är lika med konteringsraden, det var då jag kom på det... Att det
kanske inte är hela världen om jag får swipa ett eller två steg för att ta mig till
konteringsraderna. Det är nog inte så jätteviktigt för den här typen av situationer.
Forskare - Skulle det vara positivt att para ihop varje enskild konteringsrad med den
fakturaspecifikationsraden den hör ihop med, eller vad tror du om det?
Respondent 1 - Hur menar du då? Idag ligger ju konteringsraden längst ner och fakturan
ligger ju bakom. Och det måste vara så att när man är inne och tittar på konteringsraden
så ser man i bakgrunden vad det är för faktura. För annars kan man börja krångla till det
och tro att man attesterar en faktura fast man istället håller på med en annan. Då börjar
det bli farligt.
Forskare - Jo. Det jag menade var att om vi tänker att du klickar in på en faktura och så
swipar du höger och så får du se den första raden i fakturaspecifikationen tillsammans
med första raden ur konteringen, dom som hör ihop.
Respondent 1 - Jo, det tror jag är bra.
Forskare - Ok, inget mer att tillägga på den punkten med vad som är viktigast?
Respondent 1 - Nej, jag tycker inte det.
Forskare - Då finns det ju ganska mycket information... Så utöver den viktigaste, vilken
annan information skulle du vilja ha med för att kunna göra ett beslut? Det finns ju till
exempel att man kan klicka sig till ärendeinformation, det finns dem här post-it lapparna.
Vill du ha möjlighet att kunna se bilden av fakturan på något sätt?
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Respondent 1 - Ja det vill jag kunna se. Det där första du sa har jag ingen aning om vad
det är så det har jag uppenbarligen aldrig använt. Men däremot är det så att ibland har vi
fakturor som är på väg att bli stridiga. Alltså att vi har en diskussion med leverantören
men det har inte gått så långt att dom har blivit formellt stridiga. Det vill säga att vi tagit
ur dom ur systemet för då har det blivit en annan ordning. Utan att det är fakturor som
är på väg att kunna bli det och då sätter ju mina medarbetare på en gul lapp där det står;
OBS betala ej, diskussion med leverantör pågår etc. Så då måste jag ju se det annars kan
det ju bli så att jag börjar attestera sånt jag inte ska attestera.
Forskare - Vill du kunna se hela fakturabilden?
Respondent 1 - Tja, det är väl bra men det känns inte absolut nödvändigt.
Forskare - Har du några egna förslag eller tankar kring en app? Att det här skulle jag vilja
ha med?
Respondent 1 - Nej, egentligen inte och det beror väl på att jag inte har ens har funderat
på behovet av att skapa en. Så jag har inget specifikt.
Forskare - Men du känner i alla fall att den åtminstone skulle kunna ha ett syfte?
Respondent 1 - Ja det tycker jag absolut, för dom här undantagsfallen så att säga. Där
man enkelt, smidigt och snabbt behöver komma åt en faktura. Ett annat syfte som
kanske är ännu viktigare ur mitt perspektiv... det är att om det med den här appen är
enkelt för mig att titta vilka fakturor som är på väg att förfalla i min CDI. Jag tror inte jag
kommer att använda appen sådär jättefrekvent för att hantera fakturan, men däremot är
den ju suverän för att ge mig en signal under en ledighet eller någonting där jag kanske
inte har sett ut nån ersättare. Istället för att behöva starta upp datorn för att se om det
ligger nåt där så kan jag enkelt via appen se att idag var det lugnt, då behöver jag inte gå
in idag. För att nästa dag se att nu har det dykt upp några akuta så jag måste logga in och
ta tag i dom. Det tror jag ur mitt perspektiv är huvudsyftet, och det skulle vara ett
fantastiskt bra hjälpmedel för mig.
Forskare - Så mer för att få en överblick än att hantera dem?
Respondent 1 - Ja, ur mitt perspektiv är det så.
Forskare - Det kanske skiljer sig lite på hur man använder CDI också?
Respondent 1 - Ja absolut, vad man har för roll och så vidare.
Forskare - Det var nog alla frågor vi hade, tack så mycket.
Respondent 1 - Tack själv.

8.5.2. Respondent 2
Intervju med respondent 2, Trafikverket, 2017-04-21, 13:00
Forskare – Du kanske vill förklara lite vad du jobbar med?
Respondent 2 – Huvuduppgiften för min enhet då är alltså att ha en verksamhetsnära
förvaltning av Agresso och CDI samt tillhörande system. Det är då min uppgift.
Forskare – Ja, men då låter det ju som att vi har hamnat hos rätt person.
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Respondent 2 – Ja. Så jag är väl kanske här lite i båda rollerna. Nån jättestor
beslutsattestant är jag väl inte sådär. Det är väl fakturorna från Unit4 och CGI, men
annars kan jag ju CDI.
Forskare – Precis, man behöver ju inte vara en expert för att ha något gott att säga.
Respondent 2 – Nää, och sen försökte jag väl vara smart och börja leta efter Agressos…
Jag vet ju att dom har en, men jag hittade inte så mycket.
Forskare – Om deras mobila? Vi har också tittat men det är svårt att hitta.
Respondent 2 – Jag hittade några PowerPoint slides bara i stort sett, några skärmdumpar
från en mobil och lite text om att den är enkel, det är typ det jag har hittat men ingen
manual eller nåt sånt.
Forskare – Vi har sett lite bilder men det är oklart vad den appen riktar sig till.
Respondent 2 – Jo, det skiftar mycket, ibland känns det som att man haft strategin att
det ska vara enskilda appar och ibland slår man ihop det och lägger allt under en app
med olika delar. Men nu tror jag man har en app för attester och sånt och då är det
massa attester... rekvisitioner, tidrapporter, bokföringsordrar och webbfakturor…
Forskare – Och allt det räknas som attester?
Respondent 2 – mm, godkännande av attester... godkännande tror jag det heter där(i
appen).
Forskare – Vi hörde M nämna en app, det kanske var den? Vi fick inget namn.
Respondent 2 – Är det inte Unit4? (otydligt) Förlåt om jag växlar mellan Agresso och
Unit4. Agresso är ett så inrotat namn att jag aldrig tror det kommer suddas ut.
Forskare – Inga problem
Respondent 2 – Staten har ju haft Agresso nu sedan början av 90-talet någon gång
Forskare – Är det så pass? Jag ska ta fram frågorna här. Det vi gör för CGI i alla fall det är
ju att vi ska försöka... Vårt resultat... eller vårt mål är att komma med riktlinjer för hur
man ska presentera informationen. Vid skapande av en eventuell app då. Så efter att vi
haft våra intervjuer här så ska vi skapa upp några prototyper så kommer vi tillbaka sen
och så ska ni få utföra några små tester mot dem.
Respondent 2 – Så det är snarare interfacet mot användaren än tekniken?
Forskare – Ja, teknik hinner vi inte med liksom, men vi hade ju båda önskat att skapa
något.
Respondent 2 – Jag skrev upp annars att det är ju den här Secure Hub från Citrix som
gäller annars.
Forskare – Så första frågan är; om du tänker dig en app och man får en första vy där
fakturorna man kan attestera listas. Om du tittar i CDI vilka kolumner här är viktiga att
visa. Vilken information behöver man och vad är inte lika viktigt?
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Respondent 2 – Om jag skulle ta nån sorts prispall så skulle jag nog säga leverantörens
namn , beloppet och förfallodatumet. Då säger jag inte att det kanske inte finns nåt
annat smått och gott jag skulle vilja se men det är dem som är viktigast.
Forskare – Du tror att det räcker så?
Respondent 2 – Jag är inne på det du säger med en sorts listning i ett första steg. Men
sen ser jag absolut att man ska kunna klicka sig vidare så jag tror jag det skulle kunna
räcka.
Forskare – Då går vi vidare till nästa bild. När man har klickat sig in på en faktura i appen.
Vilken information vill man bemötas av direkt? Och du kan ju även tänka dig att det är
den mest essentiella informationen, sen kanske man kan swipa sig åt höger eller vänster
för en extra ruta eller något sånt där. Den mest väsentliga information för att en
användare ska kunna känna sig säker att utföra en attestering. Det måste ju bantas lite
om man ska kunna få det i appform.
Respondent 2 – Men jag tänker mig ändå att bilden ändå till slut kommer… man kan
zooma sig ända in på bilden? Eller? Tänker ni er inte det?
Forskare – Det finns inga fel svar ännu.
Respondent 2 – Jag tror inte att statstjänstemannen i mig skulle kunna sitta och attestera
fakturor med bara grunddatat eller hur man ska säga. Kollar man i den här
ärendeinformationsrutan så ser du inget om vad fakturan handlar om, du får en vink om
vem leverantören är men själva radnivån på fakturan har du ju inget om, och det är ju
faktiskt den du vill se.
Forskare – Den hade vi ju tänkt att ha lite separat då, det var mest informationen från
överdelen. Om vi tar bort specifikationsraderna då.
Respondent 2 – Aja, du tänker huvudet?
Forskare - Precis
Respondent 2– Som sagt, dem tre jag tycker är absolut viktigast….
Forskare – Förfallodatum och summa?

Respondent 2 - Firmanamnet och summan ja… Betalningsuppgifter,
betalningsreferenser. Leverantörens adress struntar jag ganska blankt i.. Fakturanumret
är ju själva id:t men det känns ändå inte viktigt för mig när jag attesterar..
Forskare – Men det under den här gula rutan? Är det nåt där som…?
Respondent 2 - Inget som är viktigt som beslutsattestant tycker jag inte. Jag måste lita
på att betalningsuppgifterna är kopplade korrekt liksom. Jag tycker det är att dra det för
långt att om det är min uppgift som beslutsattestant att hålla koll på dem. Så jag tror inte
det blir så mycket mer än dom jag nämnde tidigare, i huvuddelen.
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Forskare – Och har du nån tanke på hur man skulle kunna presentera själva
fakturaspecifikationen, raderna och konteringsraderna?
Respondent 2 - Nä, alltså det jag tänker om är ju... men då vet jag inte hur tillgänglig,
men det ska.. det är ju erat problem. Den vi tittar på nu är ju en e-faktura. Där borde ni ju
ha större möjlighet. Det kanske till och med skulle vara ett eget stylesheet för mobil.
Varför låsa fast sig vid det här stylsheetet? Det är ju varken bra eller gjort för mobiler. Är
den elektronisk borde ni ju kunna visa den hur ni vill.
Forskare – Att extrahera den information som verkligen är väsentlig och sedan
presentera den för beslutsfattaren på ett smidigare sätt?
Respondent 2 - Jo, det är det jag brukar tjata på hos folk som inte är vana med e-faktura.
Det är att det finns inget utseende på en e-faktura, glöm det. Det är jättesvårt för folk att
förstå det. Helst när man skickar kundfakturor elektroniskt, “men jag vill ju se den innan
jag skickar iväg den”. Ja, men titta på XML-filen då. Men på det sättet vi har ritat upp det
i Agresso, för Agresso ritar ju upp det i en bild då. Det finns ju dom som förvaltar efaktureformatet som har en standard stylesheet då. Men det är ju helt upp till kunden då
att rita upp den i sitt eget system. Så att där har ni ju en stor fördel, vi ligger ju på 60
procent nu, antalet e-fakturor. Och vi jobbar jättehårt för att öka den andelen. Vi har gått
från 30-40 till 60 procent bara på ett år typ. Men det hade ni redan tänkt på, att man ska
göra en e-faktura så där har ni ju alla möjligheter att forma.
Forskare – Jo det har ju varit tanken, med de här 60 procenten kunna göra något smidigt,
och sen när det bara finns en bild så måste vi ju visa den.
Respondent 2 - Nej men då, jag vet inte riktigt om det är nåt... Order och
artikelnummer, men det är ju säljarens artikelnummer det är ju egentligen... Ni måste ju
nästan borra ner er i de olika... De e-fakturor som ligger på e-invoice line. För jag tror att
(personreferens) visar upp flera taggar än dom som finns här. Men det påtalas att det
stylesheet för e-fakturor som vi använder är svårläst, även bland kunder då.
Men det är väl det som hamnar i benämningskolumnen, och sen är det väl… Det man
skulle kunna ta bort där är väl order och följesedelskolumnerna. Kanske moms också,
moms och rabatt vet jag knappt hur det används, vad det är för tagg. Och det vill man väl
i mobilt sammanhang... hålla nere det där.
Forskare – Konteringsraderna?
Respondent 2 - Ja. Det är ju ändå en ganska viktig del av beslutsattesten. Det är ju
liksom överliggande för en beslutsattest att kostnaderna är ok, att dom hör till oss. Men
också hur den konteras är ju jätteviktigt. Så jag tror att det ändå måste med, för så är det
ju även idag med hur CDI är uppbyggt. Att man beslutsattesterar på radnivå. Snarare än
att du beslutsattesterar en hel faktura.
Forskare – Vi hade en tanke om att matcha varje konteringsrad till varje
fakturaspecifikationsrad
Respondent 2 - Fast dom hänger ju inte ihop.
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Forskare – Jaha, det var vi ovetandes om.
Respondent 2 - Om jag har 10 rader med samma typ av kostnad så kommer ju jag att slå
ihop dom när jag konterar. Och sen om den elfte raden är nåt helt annat ja då kommer
det att bli två rader. Man sitter inte och konterar rad för rad.
Forskare – Vill du förklara mer om det du nämnde nyss om 10 rader…
Respondent 2 - Alltså om jag har åkt jättemycket tåg en månad och tycker att det ska
hamna på mitt vanliga kostnadsställe, då gör ju jag en rad tåg för alla dom raderna,
brytningen som leverantören gör på sina rader behöver ju inte betyda att jag gör samma
brytning.
Forskare – Så då skulle man helst behöva visa alla konteringsrader och alla
fakturaspecifikationsrader samtidigt?
Respondent 2 - Ja. Och det är ju en av dom saker som vi tycker att CDI har varit bra på
under åren. Nu vet jag inte hur Unit4’s e-fakturor ser ut idag men. Men just att CDI har
fokuserat mycket på fakturabilden och att man ser konteringen samtidigt. I Agresso har
fakturabilden nästan varit en bisak som du varit tvungen att klicka på för att få upp den.
Och du kanske inte på nåt enkelt sätt har kunnat sett fakturan samtidigt som du
konterar. Så skulle det kunna vara, att man kanske sveper snabbt åt två håll eller något.
Åt ena hållet ser jag konteringsraderna och åt andra hållet raderna som leverantören har
skickat.
Forskare – Skulle man kunna ha att man får en efter en fakturaspecifikationsrad och alla
konteringsraderna samlade? Så man kollar en efter en, för att känna man har lite koll?
Respondent 2 – För att spara plats? Konteringen ligger fast och så får man svepa då?
Forskare – Ja, precis
Respondent 2 - Jo, precis som ni är inne på även om ni har dragit lite för långa slutsatser
här så hör dom ju faktiskt ihop. Det är det där som ska bli konteringen men raderna hör
inte ihop. Sen har vi ju en lång kodsträng liksom. Som blir bred och stor tyvärr. Nu vet jag
inte vad ni har för.. Vi har ju max utnyttjat dimensionerna i Agresso
Forskare – Du tänker på kolumnerna?
Respondent 2 - Ja det är ju det här man kallar för kodsträng, eller konteringssträng. Som
ni är inne på. Varje kolumn är något man kallar för en konteringsdimension, jag vet inte
om det är Agressospråk eller om det är ett allmänt vedertaget…. Det är egentligen det
som blir redovisningen sen. Sen vet jag inte, man kanske vill se vem som har utfört
kontrollattesteringen, kanske.
Men som ni är inne på, det är ju nåt man vill ha skapligt nära varandra.
Konteringsraderna och fakturaraspecifikationerna.
Forskare – Är det någon information här vi har missat tycker du? Av bara fakturabilden
eller konteringsraden?
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Respondent 2 - Nä, det finns ju inte så mycket mer egentligen än det vi… det har ju
också varit en väg att innan det här stylesheetet varit komplett att faktiskt fånga alla dom
här taggarna men det gör den ju idag.
Forskare – Nu har vi redan gått igenom några saker här men ärendeinformation lät det
som att du inte tyckte var så intressant?
Respondent 2 - Nej, nu har jag ju nämnt vad jag tyckte var viktigt..
Forskare – De här post-it lapparna, är det något du tycker är viktigt?
Respondent 2 - Ah på ett sätt så. För om kontrollattestanten ändå vill göra mig
uppmärksam på något och på något sätt använder den där, då ska ju kontrollattestanten
egentligen inte behöva bry sig om jag kommer att godkänna den här i desktopversionen
eller i en app då. Och skulle man inte visa den i appen ja då skulle det bli en skillnad
egentligen. Men vi har ju diskussioner med CGI också om den där lappens vara eller icke
vara och lite hur den fungerar, och vi är inte jättenöjda. Vi har bestämt internt att… vissa
fakturor så behöver man ange viss information som om man har varit ute och käkat så
ska (Man ju notera? otydligt) enligt representationsreglerna. Då har vi ju bestämt internt
tillsammans med interna revisionen att när man ska göra en deltagarförteckning så ska
man inte använda dom gula lapparna för dom är lite halvsvajjiga sådär. Dom kan dölja
sig, det kan ändra sig och dom kan byta storlek och typsnitt, utan dom är lite fladdriga.
Men då finns det väl..en.. ja det är väl där eller det där är en annan typ av anteckningar?
Forskare – Vad jag förstått så ska man väl bifoga en riktig lista på det?
Respondent 2 - Ja det kan du ju också göra, du har ju alltid.. ja just det bilagor.. det har vi
ju inte kommit till än…
Forskare – Vad finns det mer för bilagor?
Respondent 2 - Ja som leverantören har skickat med, du har ju den där pdfen där till
exempel. Den är säkert från leverantören.
Forskare – Och vad kan det vara?
Respondent 2 - Ja det kan vara saker som man egentligen behöver för att förstå
fakturan. Det är inte helt ovanligt, det här glömde jag bort…
Forskare – Ja det har ingen ens nämnt.
Respondent 2 - Hm. För det finns ju exempel, inte helt ovanligt att man skriver
fakturering enligt bilaga, och det är det enda som står nere på själva fakturan
Forskare – Det är liksom en rad på fakturan?
Respondent 2 - Ja. Jag kan tycka att den här lösningen är lite si och så. För här blandar
man ju massa olika dokument. Det är ju dessutom den här, men den har inte ens vi i
produktion. För det här är ju den uppritade stylesheeten, TIFen det är ju den som vi tittar
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på nu. Det där är originalet ser jag, fakturan. Det här tror jag är CDIs in house XML. Det
här får jag ju mer eller mindre gissa mig till om jag inte ser att det är en PDF. Den kan
antingen vara skickad från leverantören, men den kan ju även vara tillagd av
kontrollattestanten. Hur CDI hanterar bilagor är inte riktigt…
Forskare – Man ser inte vad som är vad?
Respondent 2 - Nej, vad har det för ursprung? Vad har det för mening.
Forskare – Men i appen i sådana fall. Skulle det vara nån typ av flik eller vad man ska
kalla det där det står bilagor som endast visar... Ja, sådana som man kan behöva kolla på.
Som du säger faktura Tif, XML behöver man ju inte titta på.
Respondent 2 - Nej dem skulle man ju kunna göra så att de automatiskt döljs bara. Allra
helst med pappersfakturan där du ändå behöver titta på en bild bara kan jag tycka. Att
om den vanliga fakturan är en sida bara liksom, eller två sidor så att man bara (otydligt)
sveper vidare till bilagorna. Men man måste ju hela tiden se att man är på till exempel
sida 1 av 8. Och det på tal om sidor. Nu ska vi inte prata för mycket om CDI och desktop
varianten men när vi också talar om stylesheetet, att man bara scrollar vidare. Varför ska
allt ska vara uppbyggt kring sidor för? Det känns så omodernt, då tänker man papper
verkligen.
Forskare – Men det är så det funkar? När raderna går ner så poppar det upp en till sida?
Respondent 2 - Ja, om du scrollar ner nu (refererar till material) Jag kan liksom inte
scrolla vidare om det hade varit två sidor utan då hade jag behövt gå upp här. Om det
hade varit många fakturarader. Så det är väl som förslag också.
Forskare – Ja det känns ju väldigt old school
Respondent 2 - Och sen gillar jag inte det här med att det inte är svensk standard med
kommatecken och ören. Det är så här anglosaxiskt med punkter. Och så är det
kommatecken i tusendelsavgränsningarna och det är inte alls svensk standard i det här
tycker jag. Vi brukar ju ha komma vid ören istället och så mellanslag som
tusendelsavgränsning.
Men det har ni tänkt på i alla fall att ni har ju större möjlighet att påverka e-fakturor.
Forskare – Ja, post-it lappen? Var landar vi?
Respondent 2 – Ja den kan ju inte hanteras som den gör här att den bara hamnar
någonstans i bilden. Utan då måste det ju bli nån sorts markering i ärendet att den finns.
Ett kom ihåg om att det även finns anteckningar. Så får ni lista dom på något sätt. Jag tror
nog att det behövs för det är en del av att attestera. Och som sagt den som
kontrollattesterar och har satt dit lappen räknar ju med att jag ska se den. Man märker ju
hur det blir, man vill ha allt till slut.
Forskare – Ja men då var det egentligen bara om du hade några egna förslag eller
tankar?
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Respondent 2 - Ja. Jag skrev ju några ord här. Jag ska se om jag fått med allt. Nej men
det var ju… det snodde jag lite där från Agresso. Så det var ju att hålla det enkelt. Inte
enkelt i att man kanske saknar information utan enkelt i att jag inte ska hålla på att
kunna kontera om, utan jag ska…. Det jag ska kunna göra rent registreringsmässigt
förutom att godkänna och så, det är väl tycker jag kanske att kunna skicka en
kommentar. För om jag inte bara beslutsattesterar utan kanske vill kunna skicka tillbaka
den, för det tycker jag att man ska kunna göra. Jag kanske också tycker att man ska
kunna skicka den till nån sorts parkering eller någon central. Det finns ju... skicka till. Vad
står det? Central står det väl. Alltså skicka till (reskontra? otydligt) alltså den centrala
ekonomifunktionen att det är någonting med den. Och då vill man ju ändå kunna
kommentera varför man har gjort det.
Men sen tänker jag som jag var inne och pratade om Agresso att om man ska bli seriös
och ta fram en sån här då borde man ju titta på att vi har ju även andra typer av attester
också i CDI. Vi har vissa kundfakturor som attesteras i CDI. Bokföringsordrar.
Utbetalningar, men rent ärendemässigt så tror jag dom hanteras exakt som
leverantörsfakturor.
Nej men sen var det väl precis det jag har sagt då. Att man först får nån sorts lista över
vilka ärenden jag har och bara jättekort information om respektive ärende. Sen får jag
klicka mig vidare för att se innehållet och konteringen.
Forskare – Okej.
Respondent 2 - Nån sorts blandning också. Jag vet att min chef alltså han som är
redovisningschef på trafikverket, han pratar om att på ett sätt får det inte bli för lätt
heller. Det blir liksom att aja jag drar igång Spotify och samtidigt kan jag väl godkänna
några fakturor då. Det är säkert gammalmodigt tänkt av oss men…
Forskare – Hjärnan ska vara med?
Respondent 2 - Ja. Det får inte bli för lättvindigt heller på nåt sätt?
Forskare – Det som på räls och man bara attesterar av princip.
Respondent 2 - Ja precis. Nu tror jag säkert att det redan kan vara så då det finns
beslutsattestanter som har betydligt fler fakturor än vad jag har att ta hand om. Så du
kan ju tänka dig dom som är mellanchefer ute i… När man bygger vägar och järnvägar
med faktura på faktura på faktura. Jag kan tänka mig att man blir liksom lite blassé. Det
får man ju absolut inte bli men jag har förståelse för om man ibland inte tokgranskar
varje faktura.
Forskare – Nej, är du nöjd så tar vi med den här informationen.
Respondent 2 - Jo, jadå.

8.5.2. Respondent 3
Intervju med respondent 3, Trafikverket, 2017-04-24, 14:00
Forskare – Skulle du vilja börja med att presentera dig kanske?
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Respondent 3 – Mm, ‘namns’ heter jag. Jag jobbar som enhetschef på
redovisningsenheten här på trafikverket och vi ansvarar för redovisning under
koncernnivå(otydligt) på Trafikverket egentligen. Alltså att få ihop en koncernredovisning
som genererar in balans och resultaträkning och till slut rapporteras in till
statsredovisningen.
Forskare – Och du använder CDI dagligen?
Respondent 3 – Jag använder CDI. Och framför allt är jag oerhört beroende av att dem
som använder CDI gör det på ett korrekt sätt. För att det är ju där vi fångar
informationen om en stor del av Trafikverkets kostnad.
Forskare – Ja, vi kör väl igång med våra frågor, så kommer vi till lite mer öppna frågor
sedan. Och då vill vi att du tänker dig en app då. Och man kommer in och ser en
överblicksvy, fakturor specificerade bara liksom, precis som i CDI då när du öppnar...
Respondent 3 – Mina ärenden?
Forskare – Precis
Respondent 3 – Vill ni att jag ska köra upp det här eller? Jag förstod det som att ni skulle
visa?
Forskare – Vi skulle kunna visa upp dom vi har.
Respondent 3 – Ok
Forskare – Ja frågan är ju i alla fall; Vad tycker du är viktigt att visa på en app av det som
finns i CDI nu? Och det är ju fakturanamn, slutdatum, och sen är det väl några till som jag
inte har i huvudet.
Respondent 3 – För en användare tänker ni er? När man ska in och se sina ärenden? Och
vad som är viktigt att se då för att man ska kunna komma vidare?
Forskare – Ja precis.
Respondent 3 – Ja dels så är det väl viktigt att se vem fakturan kommer ifrån, det vill
säga leverantören. Beloppet och när den förfaller. I ett allra första steg så kan jag tänka
mig att det räcker att lista det för att kunna klicka sig vidare då i sådana fall. Sen har man
behov av mer information längre fram.
Forskare - Givetvis
Respondent 3 – Men i ett första skede kan jag tänka mig att man kommer relativt långt
med det i en lista.
Forskare – Jo
Respondent 3 – Om man tänker att det här är ett komplement då också, jag tror inte på
en ersättare i form av en app, nej det tror jag inte på alls.
Forskare – Så i din syn; Som ett komplement så räcker det?
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Respondent 3 – Ja. I ett första skede. Sen behöver du ha väldigt mycket mer information
för att kunna ta ställning till om du ska attestera och betala fakturan eller inte. Men för
att välja vart du vill klicka dig vidare så tror jag att det kan räcka. Men det är ju absolut
inte tillräckligt för att fatta beslut om fakturan ska betalas eller inte.
Forskare – Då går vi vidare och tänker oss att du har klickat på en av fakturorna då. Vad
av det du ser och det du vet om CDI är det som du skulle vilja se direkt? Sen kan man ju
tänka sig att man kan komma åt ganska mycket information genom att kanske swipa på
något vis? Ta fram det man behöver. Men just av den här första e-fakturabilden här, vad
är det där som skulle krävas av en grundanvändare för att kunna fatta ett
attesteringsbeslut?
Respondent 3 – Ja för att fatta ett attesteringsbeslut, att kunna attestera, då behöver du
i princip all information som finns i CDI idag. Här fattar vi beslut om att betala ut av
skattemedel då måste du vara säker på att, alltså det ingår i ansvaret av att fatta beslut
av attest att du vet vem det är som ska få pengarna. Att du kan känna igen då att
organisationsnumret är korrekt. Att dom har f-skattsesedel, när fakturan förfaller, vilket
belopp det är och vilket momsbelopp fakturan har. Du måste kunna se specifikationen,
alltså vad fakturan avser. En specifikationstext som finns på fakturan och kunna få
tillgång till dom bilagor som ofta finns med på en faktura. De som specificerar vad det är
jag betalar för. Du behöver kunna se ett fakturanummer. Ja, och du behöver ju kunna se
också beroende på om du är besluts- eller kontrollattestant så måste du kunna se om
fakturan är kontrollattesterad. Är du beslutsattestant så måste du kunna se om den är
kontrollattesterad, hur den är konterad. Alla konteringsraderna. Det varierar ju väldigt
mellan fakturor om det är en konteringsrad eller om det är 100 konteringsrader.
Forskare – Är det vanligt att det är så sådana mängder konteringsrader, 100?
Respondent 3 – Det är vanligt att det är många konteringsrader, om det är vanligt att det
är 100? Nej, det är inte vanligt. Men det är vanligt att det är flera konteringsrader. Om du
drar upp specifikationen till den här (refererar till skärm) så skulle jag påstå att det är inte
sannolikt att den här fakturan är uppspecad i en rad på 3120kr och en annan på 32kr.
Forskare – Jo, men den här var faktiskt det.
Respondent 3 – Hehe, vilken tur ni hade. Man kan liksom inte ta för givet att det är så.
Forskare – Jo det har vi fått lära oss efter vägen
Respondent 3 – Precis, och det är... Ja uppdelningen ska du förhoppningsvis kunna
utläsa. Dels så kan det finnas en betalningsplan. Eller en spec som är mailad eller skickad
på nåt vis till fakturamottagaren på ett annat sätt än via CDI, det förekommer.
Sen är det ju ändock mer vanligt då att det här är själva underlaget som du genom att
liksom att bläddra igenom hela underlaget kan du själv som mottagare(refererar till
skärm) Av det här vet jag att de här 4 posterna i underlaget, dem ska jag kontera på det
här viset och de här 6 posterna ska jag slå ihop och kontera på det här sättet, och sen har
jag nästa 10 poster som ska kontera på ytterligare ett sätt.
Utställaren av fakturan vet ju inte hur vi vill kontera den. Och all den här informationen
behöver man för att både kunna som första mottagare och kontrollattestant kontera upp
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fakturan på ett korrekt sätt och sedan då som beslutsattestant fatta beslut om att göra
den här utbetalningen.
Så det är mycket. Det är därför jag säger att jag inte tror på det här som en ersättning.
För att det är så mycket information. Så javisst om du kan ha en app, men inte på den här
lilla ytan. För att på ett bra sätt tror jag... se den och hoppa mellan underlag och sen
skriva in konteringen, då behöver du mer utrymme.
Kanske på en padda? Att man kan komma lite längre. Och på en viss typ av fakturor. Det
är väldigt olika. En del fakturor innehåller väldigt mycket information, mycket underlag
som du ska ta ställning till och titta på innan du kommer till konteringen. Andra är väldigt
enkla. En tågbiljett med en rad. Dem kanske man kommer undan med på telefon.
Forskare – Om vi går tillbaka till frågan. Det vi vill veta är vad du tycker ändå är mest
viktigt av det, för nu tog du ju upp allt det viktiga.
Respondent 3 – Och det är det
Forskare – Jo att det är mest viktigt förstår jag, men om vi skulle tänka oss dom här enkla
då? Tågbiljetten med en rad?
Respondent 3 – Vad behöver man se då?
Forskare – Ja.
Respondent 3 – Du behöver se vem leverantören är. Du behöver se leverantören
organisationsnummer så att du liksom vet... Hur vet du annars att det här inte är en
bluffaktura. Snacka om en lätt väg. För om man liksom har skalat av så mycket
information i en appvärld att du inte ser om det här är en bluff eller inte. Det är ansvaret
man bär när man attesterar. Att försäkra sig om att det här är rätt betalningsmottagare,
det här är nåt jag verkligen beställt och att fakturan kommer från rätt utställare. Och vad
behöver du veta, vad behöver du då se för att kunna säkerställa det? Du behöver
leverantören, du behöver se organisationsnumret, du behöver se att den leverantören
har en F-Skattsedel eller information om att man har det. Du behöver se momsbeloppet,
att det ser korrekt ut. Du behöver se specifikationen och du behöver se underlaget. Och
du behöver naturligtvis se när fakturan förfaller, fakturabeloppet och fakturanumret.
Forskare – Okej. Om man tänker att man alltid ska ha den informationen tillgänglig på ett
sätt? Du kan alltid ta fram hela fakturabilden, eller ärendeinformationen. Om man då
bara skalar av det du har tillgängligt på skärmen men möjlighet att ta fram det här?
Respondent 3 – Jo. Fast jag skulle vilja påstå att det inte ska vara någon möjlighet att ta
fram det. Du är skyldig som attestant att se dom här sakerna, att kunna säkerställa och
verifiera att det är rätt. Om ni presenterar en app där du kan gå igenom hela kedjan ända
till beslutsattest utan att ha valt att öppna det här. För det bara finns där om du vill att se
det så räcker inte det. Det duger inte för att fatta beslutsattest. Då har inte du gjort dem
kontroller du är skyldig att göra för att beslutsattestera. Det kan inte vara ett val.
Forskare – Om man tänker för att lösa det problemet, kan det vara att man måste gå
igenom ett visst flöde i appen då?
Respondent 3 – Ja, visst kan det vara så, att man är tvungen att bläddra sig igenom de
här 4 sidorna för att kunna komma till beslutsattesten. Visst kan det vara så. Men det kan
inte vara möjligt att komma så långt som till beslutsattest genom att tänka, jag har sett;
‘SJ biljett 1095kr Falun - Stockholm tur och retur’ Det duger inte det.
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Forskare – Jaha. Vilken information utöver den här mest viktiga kan användaren tänkas
behöva för att ta ett beslut? Är det nåt du tycker är tveksamt eller eventuellt behövs?
Respondent 3 - Nej. Alltså egentligen så tycker inte jag att det är… det finns inte just
någon information som är ointressant på en faktura, som man kan säga att “den här kan
ju ligga med men man behöver den ju inte”. Möjligen… boxadressen till leverantören,
inte vet jag. För den behöver du kanske inte rakt av. Men å andra sidan är ju den en del
av bilden du skapar dig för att se att det här är en korrekt faktura. Så att i princip så vill
jag mena att det finns ingen information på en elektronisk faktura som kommer in som är
onödig och som attestanten inte behöver se. Det finns information här som inte syns
idag. Som till exempel i vilken tagg ligger just den här informationen. Det finns ju ren
datateknisk information som inte är synlig för användaren. Den är bortplockad i bilden
redan som den är idag och den informationen behöver man förstås inte se i appen heller.
Forskare – Vår kontakt till exempel?
Respondent 3 - Den behöver ju inte finnas där på en förstasida. Men du behöver den
informationen om du tänker dig att man behandlar en faktura från a till ö i en app istället
för i klienten, då behöver du all information. Du måste kunna hitta den. Om något på
fakturan inte stämmer, hur vet du vem du ska höra av dig till om inte vår kontakt finns
där?
Forskare – Perfekt. Nästa fråga lyder så som att; det finns ju ärendeinformation och postit lapparna, gillar du post-it-lapparna?
Respondent 3 - Jag gillar inte nödvändigtvis funktionaliteten på post-it lapparna rakt över
men jag ser att det finns ett stort behov av att på ett enkelt sätt kunna meddela sig med
varandra. Att en kontrollattestant till exempel som har tagit emot den här fakturan kan
meddela till beslutsattestant, skriva ett meddelande i form av en. Ja då är post-it
lapparna perfekta. Eller om vi fångar upp en faktura i hanteringen här på ekonomi och
behöver skicka tillbaka den och säga att du har valt fel konto, kontera om. Så att
möjligheten att meddela sig med korta meddelande knuten till just det här
fakturaärendet, det behovet finns och det är viktigt att det är tillfredsställt på ett eller
annat sätt. Om det är gula lappar som är den mest exemplariska lösningen som den
funktionaliteten har att dom kan falla bort eller annat (otydligt) Men att ha möjlighet att
meddela sig emellan, den finns.
Forskare – Ärendeinformation?
Respondent 3 - Alltså det är ju ett annat sätt att meddela samma information som finns I
fakturabilden. Och om den ska synas på exakt samma sätt eller inte det låter jag vara
osagt. För att kunna genomföra attesten… för att kunna hantera fakturan hela vägen… Ja
du behöver kunna se ärendeinformationen men för att kunna göra attesten. Finns den
samma information i fakturabilden på annat sätt så behöver det ju inte finnas en flik som
heter ärendeinformation tycker jag.
Forskare – Och om man visar all den här fakturainformationen exempelvis om man tar
den genom ett flöde för att man ska bli tvingad i princip att gå igenom allt skulle du vilja
ha möjligheten att ändå se fakturabilden om det önskas?
Respondent 3 - Ja, det tror jag
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Forskare – Det är ju ändå funktionalitet som måste finnas eftersom det inte bara är efakturor?
Respondent 3 - Mm, sen finns det ju anteckningar också.
Forskare – Precis
Respondent 3 - Och här tänker jag att det behöver man också kunna se. Alltså i
anteckningar kan det finnas information som. Säg att det här är en faktura som avser en
konferens. Då finns det vissa krav på bilagd information för att man ska få betala en
sådan. Det ska finnas en deltagarlista över vilka som har varit med på konferensen, det
ska finnas ett syfte, det ska finnas ett program och så vidare. Dels måste man ju kunna se
om det finns bilagt i form av bilagor och kunna hantera bilagor i appen. Hur gör man det?
Dra med en så deltagarlista. Den kan också vara skriven i anteckningar och då måste man
kunna se anteckningar, så det är inte bara att se bilagor utan också att kunna hantera
bilagor man behöver kunna göra.
Forskare – Skriva I bilagorna?
Respondent 3 - Ja, eller att kunna dra in en wordfil.
Forskare – Vad bra att du tog upp det där för det hade vi missat.
Respondent 3 - mm
Forskare – Utöver det har du några egna tankar kring en app
Respondent 3 - Jag tror att det alltså är viktigt... att man inte skalar av det för mycket i
en app. För det tror jag är den stora risken med… Alltså jag ser det här i ett
utbetalningssäkerhetsperspektiv, det är mitt ansvar. Och jag vill aldrig att det ska vara
möjligt att få upp ett leverantörsnamn och belopp och vara skitlätt att attestera och
sedan sitta där på after worken och jobba igenom sina fakturor. För det är och ta på tok
för lätt på ansvaret att både leveransgodkänna, alltså kontrollattestera och att
beslutsattestera att ja, det här företaget ska vi betala ut pengar till. Alltså en app för att
hantera fakturor blir ganska tråkig. Den blir inte flashig och enkel att beställa och smidig
och lätt och avskalad och att man inte behöver titta på så mycket. Utan här handlar det
snarare om hur man ser till att man på ett så användarvänligt sätt som möjligt faktiskt får
med allt som man ser här. Och det kanske är därför som det faktiskt är så att utveckla
appar, för fakturahantering är svårt och det är därför som det inte finns så himla mycket
bra sådana
Forskare – Som ett komplement då?
Respondent 3 - Ett kom ihåg, när du kommer till jobbet, det blinkar till. Du har 4 fakturor
att hantera.
Forskare – Och kanske för dem här SJ-biljetterna, de mindre? Det låter ju spontant lite
krångligt att hålla på med bilagor och att lägga till anteckningar, att skriva på mobilen är
ju inte så bekvämt hur duktig man än är på det jämfört med PC.
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Respondent 3 – Dem här biljettfakturorna, det blir ju skriva på dem också. Så visst kan
man med en konteringsrad. Jag är van att se dem, det är inte så mycket. Men även där
ska du ju bläddra dig igenom och se att i vårt fall till exempel. Vi tar emot alla våra
resefakturor från Diners. Ja, jag ska se att det är en sån faktura.
Forskare – Skulle man I den här överblicksvyn kunna ha någon indikation på
svårighetsnivå? Om det är en faktura med få specifikationsrader kanske?
Respondent 3 – Jag tror att det är väldigt svårt att göra, för då behöver du hänga upp
den informationen på något, alltså när ska den flagga att det här är en enkel faktura? Och
då tänker jag vad; ska man knyta upp det på? Ska det vara leverantören? Att från den här
leverantören kommer det alltid lätta fakturor.
Forskare – Ja det är väl lite svårt kanske? Det kanske inte alltid kommer vara så.
Respondent 3 – Nej. Inte ens dem här resefakturorna. När du beställer samlingsfakturor
som ska gå runt till 40 personer, ja då är det ju jättekrångligt. Trots att 8 fakturor från
Diners är enkla. Men inte alla
Forskare – Skulle man kunna göra så att man kollar igenom alla konteringsrader?
Respondent 3 – Fast de kommer ju aldrig med, det är ju dem du skriver dit.
Forskare – Som beslutsattest?
Respondent 3 – Nej.
Forskare – Då var det väl inga fler officiella frågor, tack för din tid
Respondent 3 – Tack tack.
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