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Sammanfattning 
 
Detta arbete är en undersökning som handlar om CGI’s egenutvecklade fakturasystem som 
heter CDI. Detta fakturasystem används av Trafikverket och grunden i arbetet handlar om en 
undersökning som kartlägger vilka problem som finns med nuvarande användargränssnitt i 
CDI. Arbetet fokuserar endast på den vy där användaren utför konteringar av fakturor. 
 
Användargränssnittet som används idag utvecklades omkring 2007 och behöver enligt CGI 
en modernisering. Tanken är på sikt att användargränssnittet ska ersättas med ett nytt, 
uppdaterat användargränssnitt som underlättar arbetet för användaren mer än det 
nuvarande användargränssnittet.  
 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka problem som användarna upplever att det 
nuvarande användargränssnittet har och att med hjälp av två egenutvecklade designförslag 
utvärdera hur man kan åtgärda dessa problem. 
 
Detta genomförs med hjälp av en nulägesanalys, som kartlägger nuvarande problem och en 
analys som utvärderar designförslagen. Båda analyserna görs med intervjuer som 
datainsamlingsmetod och genomförs med tre personer från Trafikverket som arbetar 
dagligen med fakturasystemet. 
 
När utvärderingen är klar kommer det att göras en reviderad version av de tidigare 
designförslagen, detta blir den slutgiltiga produkten från min rapport. Slutprodukten kan 
senare användas som grund i arbetet kring att utveckla det nya användargränssnittet för CDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Faktura, fakturasystem, kontering, användbarhet, utveckling, 
användargränssnitt, designförslag 



 

 

 

Abstract 
 
This work is a survey about CGI’s self-developed invoice system called CDI. This invoice 
system is used by Trafikverket and the foundation of this work is based on a survey that 
maps out what problems there is with the current user interface in CDI. The work focuses 
only on the view where the user is performing accounts of invoices. 
 
The user interface that is used today was developed around 2007 and according to CGI, 
needs a modernization. The idea over sight is to replace the user interface with a new, 
updated one that helps the user more than the current user interface. 
 
The purpose of the report is to investigate what problems that users is experiencing with the 
current user interface and with the help of two self-developed design-proposals evaluate 
how to fix these problems. 
 
This is being performed with the help of a zero-state analysis, that maps the current 
problems and another analysis that evaluates the design-proposals. Both analysis is made 
from interviews and is performed with three persons from Trafikverket that work with the 
invoice system on a daily basis. 
 
When the evaluation is done there will be a revised version of the earlier design-proposals, 
this will be the final product of this report. The final product will later be used as a 
foundation in the work around developing the new user interface for CDI. 
 
English title: Layout and content of invoices: Investigation, evaluation, design and 
improvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Invoice, invoicesystem, coding, usability, development, user interface, 
design-proposals 



 

 

 

Begreppslista 

 
Denna rapport inkluderar vissa tekniska termer och termer som används inom ekonomi. 
Därför placeras en begreppslista här som samlar de mest frekventa termer. Detta är en 
förutsättning för att till fullo förstå innehållet i rapporten. 
 
 

Kontering En aktivitet inom bokföring som innebär att man anger t.ex. 
konto, kostnadsställe, arbetsorder osv. I fakturasystemet CDI 
görs konteringar på fakturor för att ange bokföringsspecifika 
detaljer. 

Användargränssnitt CDI När det genom rapporten nämns användargränssnitt i CDI så 
refereras det till den vy/bild som användaren ser när denne 
interagerar med systemet. T.ex. när en användare ska kontera så 
klickar de in sig på en faktura och kan kontera fakturan genom 
att interagera med systemet. 

Startvy Denna term refererar till den vy som startar 
konteringsprocessen. Här har användaren klickat på en faktura 
som den vill kontera. Startvyn visas då på skärmen. Startvyn 
visar en del av fakturavyn och hela konteringsvyn. 

Konteringsvy Denna term refererar till den vy som användaren gör 
konteringar i. Det är här man specificerar vilken/vilka summor 
och konton som en kostnad ska bokföras på. 

Fakturavy När det gäller fakturavyn så refererar detta till den delen av 
användargränssnittet som fakturainformation visas i. Det är med 
hjälp av denna information som användaren gör sina 
konteringar. 

CDI Fakturasystemet som denna rapport fokuserar på och som 
används av Trafikverket. CDI är en förkortning av Columna 
Digital Invoice. 

CGI Det IT-företag som utvecklat CDI och som även är min 
samarbetspartner i detta arbete. 

E-faktura I detta arbete är en e-faktura (elektronisk faktura) en faktura 
som inkommer till Trafikverket i digital form. Detta innebär att 
informationen kring denna faktura mottas digitalt av systemet. 
Baserat på denna information skapas en bild upp i 
användargränssnittet som efterliknar en pappersfaktura.  

Scannad faktura En scannad faktura är en faktura som i grunden är en 
pappersfaktura. Denna pappersfaktura scannas in som en bild, 
denna bild presenteras senare i användargränssnittet. 
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1. Inledning 
 

Under detta kapitel beskrivs bakgrund och uppdraget som CGI gett mig. Efter detta beskrivs 
rapportens syfte, mål, tillvägagångssätt och avslutas med avgränsning. 
 
 

1.1  Bakgrund 
 
Fakturasystem är en viktig komponent i de flesta företag. Att ha ett bra fakturasystem 
underlättar hanteringen av fakturor för företaget. Erfarenheter från två av de tidigare 
fakturasystem som jag arbetat i säger mig att designen av användargränssnitt är något som 
lätt glöms bort när det gäller just fakturasystem. I dessa system handlar det oftast om att 
rymma så mycket information som möjligt på så liten plats som möjligt. Att ge 
fakturasystemen en funktionell och modern design är något som inte är speciellt viktigt. Det 
handlar mest om att systemet ska kunna genomföra de viktigaste funktionerna.  
 
Rapporten kommer att handla om ett verkligt fall. Det handlar om ett av de system som 
Trafikverket i Borlänge använder. Detta system heter Columna Digital Invoice, hädanefter 
kommer det endast att benämnas som CDI. CDI är ett Agresso-baserat fakturasystem som 
utvecklats av CGI (Agresso är ett affärssystem), som även är min samarbetspartner i detta 
projekt. Enligt Computer Sweden (2016) är CGI Sveriges största IT-företag sett till 
omsättning, med 9,6 % av den totala marknaden i Sverige och deras största kund är 
Trafikverket. 
 
Även om rapporten baseras på ett specifikt fall så kommer jag att titta på vilka delar som kan 
generaliseras i detta fall för att bidra med generell kunskap som kan appliceras på andra 
fakturasystem än CDI. Det är en vetenskaplig studie vars kunskapsbidrag syftar till att hjälpa 
utvecklare vid utvecklingen av användargränssnitt i fakturasystem. 
 
Största anledningen till att detta arbete genomförs är att jag vill öppna ögonen för 
utvecklare av fakturasystem. Jag vill visa att man får en positiv påverkan när det gäller 
upplevelsen av fakturasystemet om man gör användargränssnittet funktionellt och med en 
modern design. Detta kommer att ske i form av två designförslag på användargränssnitt som 
kommer att utvärderas av användare. 
 
CDI är som sagt ett fakturasystem som används av Trafikverket i Borlänge. CDI hanterar 
årligen tusentals fakturor på Trafikverket i Borlänge. Användargränssnittet i detta system 
uppdaterades senast omkring 2007 och utseendet behöver en modernisering. I och med 
detta så fick jag i uppdrag av CGI att ta fram förslag på hur en uppdaterat version av 
användargränssnittet skulle kunna se ut. CDI är ett komplext system med många olika vyer 
och funktioner, arbetet kommer endast att fokusera på den vyn där konteringar av 
leverantörsfakturor sker.  
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Nuvarande användargränssnitt är utformat på följande sätt, se bild 1. 
 

 
Bild 1 – CDI nuvarande användargränssnitt 

 
Jag har valt att dela upp användargränssnittet i tre delar. Dessa tre delar är de huvudsakliga 
funktionerna som finns i användargränssnittet. På bilden markeras dessa med ramar, som är 
numrerade, här nedan följer en beskrivning av varje del: 
 

- Del 1 innefattar bilagor som följer med fakturan. Det kan vara t.ex. kvitton, 
fakturabilden bifogas även här, både för scannade fakturor och e-fakturor. 

- Del 2 innehåller fakturavyn. Det är här som all information om fakturan visas. Om 
man scrollar längre ner på den bilden så visas raderna med det som köpts in. 

- Del 3 innehåller själva konteringsvyn. Det är här man fyller i information för 
kontering. När konto har fyllts i öppnas fler kolumner upp beroende på vilket konto 
man har valt. Olika konton har olika information som behöver fyllas i. 

 
Mitt arbete kommer endast att fokusera på del 2 och 3, då användarna upplevde störst 
problem i dessa två vyer. 
 
 

1.2  Problemformulering 
 
När man som anställd på Trafikverket beställer en tjänst eller produkt från ett företag så 
genererar det ett köp och efter detta så fakturerar det levererande företaget Trafikverket för 
att få sin betalning. Denna faktura måste enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078) konteras, 
d.v.s. kostnaden skall fördelas över korrekt/korrekta konton.  
 
Problemet med nuvarande användargränssnitt är att användaren i startvyn inte kan se all 
information som behövs för att genomföra en kontering. I det nuvarande 
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användargränssnittet kan man säga att man placerat en ”pappersfaktura” i datorn och 
informationen har inte digitaliserats för att ge användaren bättre möjlighet att ta del av 
denna. Ett papper får i dagsläget inte plats på skärmen och detta gör att viktig information 
som t.ex. information om vad som handlats inte syns när man öppnar en faktura. 
Användaren själv måste då scrolla ned för att ta del av den informationen. Om man gör detta 
så ser användaren inte längre översiktsinformationen (t.ex. företag, förfallodatum osv.). 
 
Det finns även problem med att vissa konton behöver specifik information som användaren 
måste mata in. Om detta inte görs korrekt så kommer fakturan att vid ett senare 
granskningssteg att skickas tillbaka för omkontering då den inte uppfyller de regler som satts 
upp. Det är specifikt vid val av representationskonton som detta problem finns. 
 
Problemen formuleras i och med detta enligt följande:  

- Användaren ser inte all information i startvyn som denne behöver för att genomföra 
en kontering. Användaren måste då scrolla efter informationen. 

- Det blir ofta fel vid konteringar som har med representation att göra. Användaren 
missar här att fylla i information som måste bifogas för att konteringen skall bli 
godkänd. 
 

 

1.3  Syfte 
 
Rapporten fokuserar på undersökningen gällande hur man kan digitalisera den nuvarande 
”pappersfakturan” som visas på skärmen. Hur kan man förbättra layouten för att 
användaren får maximal nytta av användargränssnittet och inte behöver scrolla efter 
nödvändig information? 
 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka problem användare upplever att det finns när 
det gäller användargränssnitt i fakturasystem och att med hjälp av två egenutvecklade 
designförslag utvärdera hur man kan åtgärda dessa problem. 
 
 

1.4  Kunskapsbidrag 
 
Målet med arbetet är att bidra med ett designförslag på användargränssnitt som förenklar 
konteringsarbetet för användare i CDI. Tanken är att detta designförslag är första steget mot 
ett nytt användargränssnitt i CDI. Rapporten kommer inte att ge ett helt nytt 
användargränssnitt, men grunden kommer senare att kunna användas när det är dags att 
genomföra en uppdatering av användargränssnittet. 
 
Min förhoppning är att kunna bidra med kunskap i detta specifika system om hur man bör 
utforma användargränssnittet för att det skall förenkla konteringsarbete för användaren. 
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1.5  Tillvägagångssätt 
 

Rapportens bas kommer att bestå av en nulägesanalys där tre intervjuer kommer 
genomföras. Intervjuerna sker med tre stycken användare av CDI som kontinuerligt utför 
konteringar i CDI.  
 
Vid sidan av detta kommer jag att leta efter en teoretisk referensram som beskriver hur 
användargränssnitt bör utvecklas. Med input från denna referensram tillsammans med 
nulägesanalysen kommer det att utvecklas två designförslag. Dessa designförslag kommer 
senare att utvärderas i intervjuer med samma intervjupersoner som tidigare. 
 
Efter denna utvärdering kommer det att göras en reviderad version som är den slutgiltiga 
rekommendationen från min sida. Sedan kommer slutsatser att dras kring hur man bör tänka 
vid utvecklingen av användargränssnitt i fakturasystem. För att illustrera detta visas en bild 
över tillvägagångssättet nedan, se bild 2. 
 

 
 

Bild 2 – Tillvägagångssätt 
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1.6  Avgränsning 
 

Detta arbete kommer endast att omfatta hantering av e-fakturor och inte hantering av 
scannade fakturor. Anledningen till detta är att kostnaden för att bryta ut information ur 
scannade fakturor är för stor för att CGI skulle vilja genomföra detta. Det är helt enkelt så att 
man manuellt måste bryta ut information från scannade fakturor och placera dessa i 
variabler, som t.ex. förfallodatum på en scannad faktura.  
 
År 2015 hade CDI ca 50-55% scannade fakturor och 2016 hade detta gått ned till 30-35% 
(dessa siffror kommer från CGI). Vilket anger att antalet e-fakturor ökar kraftigt och det finns 
ingen prognos som jag hittat som säger att ökningen av e-fakturor skulle stagnera. 
Majoriteten av fakturor som hanteras av CDI kommer att vara e-fakturor framöver och 
därför känns denna avgränsning rimlig. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts i examensarbetet. Det innefattar 
litteraturstudier, forskningsstrategi, urval av undersökningsobjekt, val av 
designutvecklingsverktyg, datainsamlingsmetoder och dataanalys.  
 

2.1  Litteraturstudier 
 
När det gäller sökning av litteratur så har sökningar skett via Google Scholar och Högskolan 
Dalarnas bibliotekssökning (Summon). Litteraturen som valts ut har ett högt antal citeringar. 
De böcker som använts har över 200 citeringar enligt Google Scholar, förutom Shneiderman 
och Plaisant’s bok Designing the user interface: Strategies for effective human-computer 
interaction, som har omkring 50 citeringar. Anledningen till att jag valde att ta med denna 
ändå var för att teorin passade bra in som grund för mitt arbete på det sättet att det tar stor 
hänsyn till utvecklingsprocessen som var en stor del av mitt arbete. 
 
Att jag i övrigt valde böcker med höga citeringssiffror gjordes på grund av att dessa 
referenser känns mer pålitliga eftersom många andra personer använt dessa som referenser. 
 
Jag började med att göra sökningar på svenska men insåg relativt fort att dessa sökord 
varken gav många eller relevanta träffar och valde därför att söka den mesta litteraturen på 
engelska. 

 
De sökord som använts vid litteratursökning är följande: Fakturasystem, användargränssnitt, 
utveckling av användargränssnitt, användargränssnitt psykologi, invoice systems, invoice 
systems importance, billing systems, user interface, user interface design, user interface 
psychology. 

 
2.2  Forskningsstrategi 

 
När det gäller forskningsstrategi för detta arbete så ser jag det som en blandning av två olika 
forskningsstrategier. I mina ögon är det en blandning av Design and creation och fallstudie 
och här nedan förklaras varför arbetet passar in på dessa forskningsstrategier: 
 
Design and creation – Huvudfokus med design and creation är att skapa nya IT-produkter, 
eller artefakter som det kallas. För att kallas artefakt måste denna IT-produkt klassas under 
någon av de fyra kategorierna som specificeras enligt Oates (2006). Dessa fyra kategorier är 
följande: 
 
Konstruktioner – Ett koncept eller ordbok som används i en IT-domän. T.ex. objekt eller data 
flöden. 
 
Modeller – Flera konstruktioner som representerar en situation och används för att lösa 
något problem. T.ex. dataflödes-diagram. 
 
Metoder – Guide för hur man använder en modell för att lösa problem med hjälp av IT.  
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Instansieringar – Ett fungerande system som innehåller konstruktioner, modeller, metoder, 
idéer eller teorier som kan användas i ett IT-system. 
 
Detta arbete skapar ingen artefakt i det avseende som ovan beskriver en artefakt. Däremot 
skapar detta arbete ett visuellt designförslag i slutändan, jag ser detta som någonting 
nyskapande och det är det som är huvudfokuset med design and creation, att faktiskt skapa 
en ny IT-produkt. Arbetet bidrar inte med en artefakt, men med ett förslag på hur 
användargränssnittet i CDI kan utformas. Även om det inte är en fullkomlig instansiering som 
genomförs så visar det en design för hur man kan göra en instansiering vid ett senare tillfälle. 
 
Fallstudie – Enligt Oates (2006) fokuserar en fallstudie på en instans av någonting som 
undersöks, t.ex. en organisation, en avdelning, ett informationssystem osv. Det är helt enkelt 
ett fall som man studerar på djupet och man kan använda många olika 
datagenereringsmetoder för detta (exempelvis intervjuer, observationer, dokument osv.). 
Målet är att få en rik och detaljerad bild av det ”riktiga” fallet. 
 
Grunden i detta examensarbete är att undersöka ett specifikt fall och i det avseendet passar 
det in med en fallstudie. 
 
Sammantaget så används design and creation i det avseendet att det skapas någonting nytt 
när det gäller IT. I det avseende att det är ett specifikt fall som undersöks och som det tas 
fram en detaljerad bild av, visar även att arbetet använder sig av en typ av fallstudie. 

 
2.3  Urval av undersökningsobjekt 

 
Vid ett studiebesök hos CGI presenterades ett antal förslag på examensarbeten som de ville 
genomföra, jag tyckte att flertalet av förslagen verkade intressanta och mailade CGI. Detta 
slutade i ett möte där en grundlig presentation av de olika förslagen presenterades. Efter 
detta funderade jag och bokade senare in ytterligare ett möte för att bestämma exakt vad 
arbetet skulle omfatta.  
 
Under mötet bestämde vi tillsammans att det var CDI som examensarbetet skulle handla 
om, och mer specifikt användargränssnittet i detta fakturasystem. Vi enades om att en vy var 
tillräckligt omfattande för att genomföra examensarbetet på. När det gällde val av vy, så 
hade CGI många tankar och idéer om att man borde kunna skala ned fakturainformationen i 
konteringsvyn och därigenom underlätta för användarna. CGI hade även en uppfattning om 
att det både finns vana användare som konterar mycket och ofta i CDI, men det finns även 
sällan-användare, d.v.s. användare som endast utför ett fåtal konteringar per år. Det borde 
därför vara svårt för sällan-användarna att veta hur man genomför vissa konteringar, detta 
var en sak som de ville titta närmare på. De flesta som gör konteringar har ingen ekonomi-
bakgrund utan arbetar inom andra områden. En del i arbetet som görs handlar om att 
undersöka ifall det behövs mer hjälp när det kommer till vilka konton som 
leverantörsfakturor ska konteras på. Den andra delen handlar således om att förenkla och 
komprimera informationsflödet från fakturan och göra informationen enklare att hitta för 
användaren. 
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2.4  Val av designutvecklingsverktyg 
 
När det kom till att välja vilket designutvecklingsverktyg som mina designförslag skulle 
utvecklas med så tittade jag till en början på en del olika alternativ. Litteraturen som använts 
hänvisade till att man kunde använda verktyg som t.ex. Adobe Pagemaker och Illustrator. 
Båda dessa är utvecklingsmiljöer för användargränssnitt. Jag tittade på dessa två alternativ 
och såg verkligen fördelarna med dessa verktyg. Man kan utveckla i princip alla typer av 
visuella sidor med hjälp av dessa. Problemet för mig var att dessa två alternativ är väldigt 
komplexa och inlärningsperioden för dessa hade varit väldigt lång. Med detta i åtanke så 
beslutade jag mig för att utveckla designförslagen i HTML som är ett märkspråk för hypertext 
som används som standard på webben. (HTML, 2016, 10 december). 
 
HTML är ett språk som vi använt oss mycket av genom min systemvetenskapliga utbildning 
och det är något som jag redan kan. Jag vet även att man kan göra mängder av olika layouter 
med hjälp av HTML. Därför föll valet på att utveckla designerna med hjälp av HTML. 
 
För att klippa ihop bilderna med det befintliga användargränssnittet som används idag (dvs. 
de menyer som ligger runt omkring som inte omfattas av detta examensarbete) användes 
Adobe Photoshop, som är ett bildbehandlingsprogram där jag sedan tidigare har 
grundläggande kunskaper. 
 
Sammanfattningen blir att information, rubriker, tabeller osv har skapats med hjälp av 
HTML. Detta har senare klippts ihop till bilder med hjälp av Adobe Photoshop. 
 

2.5  Datainsamlingsmetoder 
 

2.5.1 Semi-strukturerade intervjuer 

 
Intervjuerna som rapporten bygger på genomfördes i två steg. Först en nulägesanalys som 
genomfördes med tre personer vid tre tillfällen. Efter detta utvecklade jag mina 
designförslag och utvärderade detta i intervjuomgång två. Denna omgång genomfördes med 
fyra personer som deltog vid tre tillfällen, med andra ord så deltog två intervjupersoner vid 
ett av dessa tillfällen. 
 
Tidsåtgången för intervjuerna var ca 30-60 minuter per intervju. Intervjuerna spelades in 
med godkännande från intervjudeltagarna och transkriberades senare ned på papper. Efter 
transkriberingen fick intervjupersonerna ta del av den transkriberade versionen av deras 
intervju och fick därefter möjlighet att modifiera deras intervjusvar. Alla deltagare har 
godkänt användning av intervjuerna i detta examensarbete. Intervjuerna finns i sin helhet 
tillgängliga under kapitel 7.1 och 7.2.  
 
Intervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad inriktning, baserat på Oates (2006) 
teorier. Inför intervjuerna skapades en grund med frågor och diverse följdfrågor som ställdes 
beroende på intervjupersonernas svar. Jag ville undvika den strukturerade modellen för att 
intervjupersonerna skulle kunna prata fritt om deras valda område och därigenom undvika 
att ställa fasta frågor hela tiden. På förhand visste jag inte alla förutsättningar och problem i 
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användargränssnittet. Därför valdes den semi-strukturerade inriktningen för att användarna 
skulle få prata fritt om de problem som de olika individerna upplevde. Jag ville inte heller att 
användarna skulle få prata helt fritt (ostrukturerade intervjuer) då detta kunde innebära att 
informationen från intervjuerna inte omfattade de områden som jag ansåg relevanta. Jag 
ville t.ex. enbart att de skulle prata om konteringsvyn och inga andra vyer. Med detta i 
åtanke gjorde jag den bedömningen att semi-strukturerade intervjuer skulle ge mig bäst 
information i detta specifika fall.  
 
Intervjuerna genomfördes på Trafikverket i Borlänge hos användarna för att de skulle ha 
möjlighet att visa mig eventuella problem i datorn, direkt genom CDI. 
 
Inför intervjuerna användes Oates (2006) riktlinjer kring vad man ska tänka på inför en 
intervju. Nedan tänkte jag kort förklara vilka delar som tagits hänsyn till och vad som gjorts 
på varje punkt: 
 
Intervju-förberedelser: Planering av frågor och vilken inriktning intervjuerna ska ha. D.v.s. 
semi-strukturerade intervjuer.  
 
Schemaläggning: I förväg stämdes det av med intervjupersonerna via mail om vilken tid de 
kunde genomföra intervjuerna. När allas tillgängliga tider kommit in mailade jag tillbaka till 
var och en vilken tid och plats som intervjun skulle genomföras på. En av intervjuerna fick 
ombokas pga. att intervjupersonen inte fått det mail som skickats ut, men det löste sig 
genom att vi bokade om tiden via telefon. 
 
Inspelning: Inspelning skedde via en inspelnings-app på telefonen som heter 
”Röstinspelaren”. Jag hade med mig två telefoner som båda spelade in hela intervjuerna för 
att jag skulle vara säker på att inget fel uppstod. Att spela in ljudet kändes som ett naturligt 
val för mig, jag har inte arbetat i CDI tidigare och är inte lika insatt i programmet som 
användarna är, möjligheten att spela in intervjuerna gjorde att jag till 100 procent kunde 
fokusera på det som användaren sa och visade mig på skärmen. 
 
Sittplatser och utrustning: Intervjuerna genomfördes på Trafikverket i Borlänge. Detta för att 
användarna skulle känna sig så bekväma som möjligt med situationen. Utrustningen var 
redan förberedd inför intervjun. Detta innebar att jag bara behövde introducera mig själv 
och fråga om inspelning var okej innan inspelningen av intervjuerna kunde starta.  
 
Intervjun: Intervjun startades enligt Oates (2006) instruktioner genom en introduktion av 
mig och även en bakgrund till varför denna undersökning genomförs. Jag försökte tänka på 
att undvika långa och svårformulerade frågor. För att underlätta intervjun och inte bara titta 
på skärmen hade jag med mig bilder på användargränssnittet som visade hur 
användargränssnittet i konteringsvyn ser ut idag. 
 
Transkribering och kontrollering: Efter intervjun transkriberades allt som sades. Under 
transkriberingen gjordes så få ändringar som möjligt. Visst talspråk gör det svårt att tolka 
informationen och därför gjordes ett fåtal justeringar för att det hade blivit svårt att förstå 
annars.  
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Efter transkriberingen skickades intervjuerna till intervjupersonerna som fick möjlighet att 
kontrollera och justera texten efter deras önskemål. 
 

2.5.2 Dokument 

 
Som inspiration för att utveckla designförslagen har dokument använts. Det huvudsakliga 
användningsområdet för detta har handlat om hur man ska tänka på när man utvecklar ett 
användarsnitt och vilka saker som är viktiga. Fullständiga teorier presenteras i teori-kapitlet 
under kapitel 3.1 (utveckling av användargränssnitt). Dokument har inte bidragit till någon 
insamling av ny data, men jag tyckte ändå att det var relevant att ta med det här eftersom 
det påverkar tankesättet kring utveckling av mina designförslag. 

 
2.5.3 Urval av intervjupersoner 

 
Intervjupersonerna valdes för att ge en bred inblick i de problem som finns i 
användargränssnittet idag. De personer som valdes har många olika typer av fakturor som 
konteras och detta kändes som ett grundkrav när val av intervjupersoner skedde. Nuvarande 
användargränssnitt kan fungera bra för vissa typer av fakturor men samtidigt mindre bra för 
andra typer av fakturor och detta ville jag undersöka närmare. Det förslag som arbetet i 
slutändan kommer bidra med måste passa majoriteten av användarna för att det skall vara 
användbart för CGI i slutändan. 
 
De olika arbetsroller som valts inför undersökningen är följande: 
 
Intervjuperson 1 – Chefssekreterare på Trafikverket i Borlänge. Denna person hanterar 
många fakturor gällande resor, men det förekommer också en del spridning på typer av 
fakturor som personen i fråga konterar. Detta är en användare som konterar mycket 
fakturor i CDI. 
 
Intervjuperson 2 – Sekreterare till ekonomichefen. Denna person konterar oftast samma 
typer av fakturor. Det handlar främst om fakturor som avser representation och även 
resefakturor. Denna användare konterar inte jättemycket, men gör ändå ett antal 
konteringar i veckan. 
 
Intervjuperson 3 – Arbetar med leverantörsreskontran. Denna person konterar väldigt lite. 
Istället har denna person en större roll i granskningsarbetet. D.v.s. kontrollen av fakturor 
som sedan tidigare är konterade. Om användaren upptäcker felaktiga konteringar så skickas 
fakturorna tillbaka till den person som tidigare konterat för korrigering. 
 
Intervjuperson 4 – Arbetar som systemförvaltare i CDI. Tanken från början var inte att denna 
person skulle vara med på utvärdering. Personen i fråga var nyfiken på omfattningen av mitt 
arbete då hen nyligen haft möte gällande stylesheets (uppbyggnaden av 
fakturainformation). Av den anledningen ville personen delta i utvärderingen av 
designförslagen. Jag såg det endast som någonting positivt att få mer feedback på mina 
designförslag. 
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Att det blev tre personer kändes som en lagom omfattning för detta uppdrag. Jag visste att 
tidsomfattningen per intervju skulle vara 30-60 minuter och att det tar ca fem timmar att 
transkribera en timmes inspelat material (enligt Oates, 2006). Totalt blev det ändå 6 
intervjuer eftersom varje intervjuperson skulle intervjuas igen för att utvärdera 
designförslagen.  
 
Varje intervjuperson fick veta sina rättigheter till att ta bort intervjusvaren och att modifiera 
intervjusvaren. Jag har valt att göra intervjupersonerna anonyma i denna rapport. Detta för 
att hålla en hög etisk nivå när det gäller intervjupersonerna, jag ville inte att någon skulle 
känna sig obekväm med någon del av intervjuerna. 

 
2.6  Dataanalys 

 
Största delen av datainsamlingen bestod av intervjuer och genererade därför kvalitativ data, 
därav valdes en kvalitativ dataanalys för att bearbeta data från intervjuerna. Enligt Oates 
(2006) utmärker sig kvalitativ data som all icke-numerisk data, t.ex. ord, bilder och ljud. Inför 
analysen förbereddes texten, genom att skrivas ned på papper, istället för att ha den 
inspelad som den var från början och därigenom möjliggjorde analysen.  
 
När det var dags för analys så användes de tre teman som Oates (2006) hänvisar till och 
därför placerades min insamlade data i tre olika segment, dessa är: 
 

- Segment som inte har någon relation till studien. 
- Segment med översikts-information som kan behövas för att förklara 

forskningsstudien. 
- Segment som är relevanta för att uppnå syfte och mål med arbetet. 

 
När segment-fördelningen var klar så låg fokus på det tredje segmentet och därmed endast 
på det data som var relevant för min studie. Data kategoriserades för att få en bättre 
överblick på den insamlade datan. Genom detta försökte jag senare att hitta samband 
mellan segment och kategorier för att förstå vad som hängde ihop. Den fullkomliga analysen 
presenteras senare i kapitel 4.1 (nulägesanalys) och 4.3 (utvärdering av designförslag). På 
båda analyser har samma typ av dataanalys-metod använts. 
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3. Teori 
 
Under detta kapitel kommer teorier som är relevant för rapporten att presenteras. Kapitlet 
fokuserar på tre huvudrubriker: Utveckling av användargränssnitt, användbarhet i 
användargränssnitt och användargränssnitt och psykologi. 
 

3.1 Utveckling av användargränssnitt 
 
När det kommer till sättet att utveckla ett användargränssnitt så finns det olika teorier som 
beskriver vad och hur man ska tänka kring användargränssnittet. Den teorin som används för 
att beskriva detta är en teori som presenteras av Lauesen (2005). Grundpelarna i 
utvecklingen av ett användargränssnitt är uppdelade i fyra delar, dessa delar beskrivs var och 
en här nedan: 
 

3.1.1 Analys, vision och domänbeskrivning 

 
Innan man kan designa ett bra användargränssnitt så måste man förstå vad det är 
applikationen vill uppnå. Varför behöver man uppdatera systemet och vilka mål finns med 
genomförandet av detta? Man behöver även skapa en vision av vad det nya systemet ska 
göra. D.v.s. hur uppnår man de mål som man sätter. 
 
När det kommer till att sätta mål för genomförandet så delar man upp detta i tre delar: 
verksamhetsmål, storskalig lösning och krav. 
 
Med verksamhetsmål är det de konkreta målen som verksamheten vill uppnå med 
genomförandet. Dessa mål är individanpassade för den verksamheten som det gäller och 
specificerar helt enkelt vad man vill uppnå med det nya IT-system eller användargränssnittet. 
Exempel på mål som Lauesen (2005) använder i ett exempel kring ett hotellsystem är t.ex.: 
”Installation av systemet ska vara enkel. Hotellet har inte råd att anlita dyra konsulter för att 
sätta upp IT-systemet”. 
 
Storskalig lösning är hur man uppnår de verksamhetsmål som man satt. Man kan t.ex. 
studera existerande IT-system eller sätta ihop fokusgrupper med ett fåtal användare som 
tillsammans hjälper till att ta fram ett bra IT-system.  
 
De två tidigare punkterna är öppna i det avseendet att de kan tolkas olika av olika personer. 
När det kommer till krav istället ska man försöka hålla kraven så tydliga som möjligt och 
helst ska de vara mätbara. Man delar upp krav i tre underrubriker: funktionella krav, tekniskt 
gränssnitt och kvalitetskrav. Nedan följer exempel på var och en av dessa: 
 
Funktionella krav – De data som IT-systemet använder måste sparas efter en specificerad 
mall som man tagit fram gemensamt mellan utvecklare och beställare. 
 
Tekniskt gränssnitt – Plattformen som detta system ska använda måste vara t.ex. Access.  
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Kvalitetskrav – Efter 10 minuters instruktioner ska 90 % av nybörjare kunna utföra 
specificerade tasks (uppgifter). Om vi fortsätter på hotell-temat så kan dessa tasks vara  t.ex. 
checka in besökare, checka ut besökare osv. 

 
3.1.2 Design av virtuella fönster 

 
Ett virtuellt fönster är en användar-presentation av data. Tidigt i designutvecklingen kan man 
göra dessa på papper utan knappar, menyer eller andra funktioner. Senare i utvecklingen 
kopplar man funktioner till denna design och tillsammans bildar det då fönster i ett IT-
program, layouter för webbsidor osv. De flesta applikationerna som är mer avancerade 
behöver flera olika virtuella fönster som tillsammans bildar ett system. 
 
Tankesättet kring virtuella fönster är att man skapar så få virtuella fönster som möjligt och 
ser till att all data är visuell någonstans i dessa fönster. De viktigaste uppgifterna ska kunna 
genomföras med endast ett fåtal fönster. Till en början planerar man vad varje fönster ska 
innehålla och när detta är bestämt går man vidare till en mer detaljerad grafisk design av 
fönstret. Slutligen kontrollerar man att användarna förstår de fönster som man skapat, man 
kollar mot uppgiftsbeskrivning för att se att man har med alla grundläggande uppgifter som 
systemet ska klara av och kollar av mot datamodellen att all data finns visuellt i något 
fönster. 
 
Det finns ett antal riktlinjer som Lauesen (2005) presenterat när det gäller proceduren kring 
att skapa en design med virtuella fönster, dessa är följande: 
 

a. Titta på en viktigt och frekvent uppgift. Föreställ vilken data som användaren vill se 
för att kunna utföra denna uppgift. 

b. Gruppera data i ett fåtal virtuella fönster och skissa på innehållet i varje fönster. 
c. Titta på nästa uppgift och föreställ vilken data som användaren vill se för att kunna 

utföra denna uppgift. 
d. Om denna uppgift använder data som redan används i ett tidigare virtuellt fönster, 

överväg att återanvända dessa fönster. 
e. Om uppgifter använder ytterligare data som logiskt knyter an till tidigare planerade 

fönster, överväg att expandera detta fönster och inkludera denna data. Om inte, 
definiera nya virtuella fönster som innehåller tilläggs-datan. 

f. Fortsätt från steg d med nästa uppgift tills alla uppgifter går att genomföra med det 
data som finns. 

 
Det finns även ett antal regler som man bör följa kring virtuella fönster, dessa regler är 
egentligen riktlinjer som ibland kommer i konflikt med varandra och det gäller att hitta en 
balans mellan dessa. Reglerna/riktlinjerna är följande: 
 

1. Få fönstermallar – Se till att hålla det totala antalet fönstermallar så litet som möjligt. 
Försök att återanvända fönstermallar mellan olika uppgifter. 

2. Få fönster per uppgift – För varje uppgift ska användaren ha tillgång till ett fåtal 
fönster. 

3. Samma data i ett fönster endast – Undvik att presentera samma data i flera olika 
fönster. 
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4. Bundet till en sak – Ett virtuellt fönster är ofta bundet till ett objekt. Det visar data 

om detta specifika objekt. T.ex. en person. 
5. Virtuella fönster nära slutlig skärmstorlek – Ett virtuellt fönster kan vara aningen 

större än den fysiska skärmen som är tillgänglig, men inte jättemycket större. Vid 
dem senare delarna av utvecklingsprocessen kan man dela in det virtuella fönstret i 
flera mindre delar eller använda scrollbars för att få skärmen att verka större. 

6. Nödvändig översikt av data – De virtuella fönstren måste innehålla en översikt av 
mycket data, även om användarna endast ser en del av denna data. 

7. Saker, inte handlingar – Vid namngivning av fönster ska man se till att undvika 
handlingar i namngivningen. T.ex. kan man använda namnet ”frukostlista” men bör 
inte använda ”ange frukostlista” eftersom ange är en handling. 

8. All data tillgänglig – All data ifrån datamodellen ska vara synlig och det ska finnas 
möjlighet att modifiera denna data via något virtuellt fönster. 

 
För att tydliggöra hur ett virtuellt fönster kan se ut visas här ett exempel på ett virtuellt 
fönster för sökning i ett hotellsystem som Lauesen (2005) använder, se bild 3. 
 

 
Bild 3 – Virtuella fönster (Lauesen, 2005, sid 207 Fig 6.7B) 

 
3.1.3 Funktionsdesign 

 
De tidigare stegen i utvecklingsprocessen har enbart varit visuella och inte inkluderat några 
funktioner i designen. I detta steg är det dags att inkludera funktioner till de virtuella fönster 
som tidigare skapats. De fyra stegen är följande: 
 

- Identifiering av de nödvändiga semantiska funktioner och sökfunktioner som ska 
användas. 

- Sammansätt de virtuella fönstren till slutgiltiga skärmbilder. 
- Identifiera de nödvändiga funktioner som behövs för att navigera mellan 

skärmbilderna. 
- Slutligen designar man presentationen av funktionerna, knappar, menyer, ikoner osv. 
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3.1.4 Prototyper och defektkorrigering 

 
Enligt Lauesen (2005) sammansätter man i detta steg allt man gjort tidigare och sätter ihop 
prototyper som består av virtuella fönster och funktioner. Proceduren för detta är uppdelad 
i olika steg som förklaras här: 
 

a. Bestäm vilken typ av prototyp att använda (handritad modell, verktygsritad modell, 
skärmprototyp, funktionsprototyp).  

b. Gör en grafisk version av varje enskild sida (eller skärm som det tidigare kallats). 
Innehållet i denna är följande: 

o Den grafiska versionen av de virtuella fönstren. 
o En plan över sidor. Denna innehåller en grafisk mall för hur navigationen 

mellan funktioner skall ske. 
o En funktions-presentation. 
o En lista med fel som samlats in under de tidigare design-stegen. 

c. Om prototypen bara är en mock-up (mall) så ritas sidorna med tomma datafält. Om 
prototypen är funktionell så fylls fälten med data. 

d. Gör de nödvändiga menyerna som behövs. 
e. Gör meddelande rutor för alla felmeddelande. 
f. Gör drop-down listor för fält med fördefinierade valbara fält. 

 
 

3.2 Användbarhet i användargränssnitt 
 

3.2.1 Användargränssnitt 

 
Enligt Lauesen (2005) definieras ett användargränssnitt som den delen av ett system som du 
ser, hör och känner. Vissa delar i ett system är gömda för användaren, men 
användargränssnittet är det som användaren interagerar med. När en person använder en 
dator så ger man olika typer av kommandon som datorn får tolka, oftast sker detta med 
hjälp av tangentbord eller mus. Datorn svarar i sin tur med att visa någonting på skärmen 
eller göra något ljud. Detta kallas människa-dator interaktion, systemet i sin tur är då ett 
interaktivt system. Interaktionen görs genom användargränssnittet, om man tittar på en 
standard PC så består användargränssnittet av en skärm, tangentbord, mus och högtalare. 
Mer avancerade system kan ha ytterligare användargränssnitt som t.ex. röstinmatning eller 
sensorer som känner av var på skärmen man tittar. 
 
Ett användargränssnitt är i teorin enkelt att skapa. Det enda man behöver göra är att se till 
att användarna kan se och ändra all data i systemet och göra det möjligt för användaren att 
skicka kommandon mellan systemets gränssnitt. Problemet ligger istället i att skapa ett 
användargränssnitt med hög användbarhet, dvs. ett användargränssnitt som gör det enkelt 
för användaren att interagera med systemet. Viktiga faktorer för att få ett 
användargränssnitt med hög användbarhet i detta fall innebär att man ska få en bra översikt 
på informationen i systemet för att kunna genomföra olika uppgifter som är viktiga, det ska 
inte vara för många skärmar att gå igenom för att kunna genomföra enkla uppgifter och att 
det ska vara enkelt att förstå hur man genomför olika uppgifter. Det är med detta sagt 
väldigt viktigt att uppnå en hög användbarhet i användargränssnittet i IT-system. 
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3.2.2 Organisering av användargränssnittet 

 
Hur man designar själva användargränssnittet är olika från fall till fall. Enligt Shneiderman 
och Plaisant (2009) finns det fem mål som man ska försöka uppnå när det gäller hur man 
visar data. Dessa mål är följande: 
 

1. Data visas på konsekvent sätt – Under designprocessen ska man se till att 
terminologi, förkortningar, format, färger, stora bokstäver osv är standardiserat och 
att alla dessa begrepp finns nedskrivna för verksamheten att ta del av. 

2. Användaren ska kunna associera informationen – Formatet ska vara bekant för 
användaren och relaterad till uppgifter som man kan göra med hjälp av det data som 
presenteras. Regler inom denna punkt är t.ex. alfanumerisk data placeras till vänster 
(i kolumner av data), lämpligt mellanrum mellan visuella objekt, förståeliga 
etikettnamn, lämpliga måttenheter osv. 

3. Minimera mängden information som användaren måste komma ihåg – Användare 
ska inte behöva komma ihåg information från en skärm till en annan. Uppgifter ska 
vara konstruerade på ett sätt som gör det enkelt att utföra dessa med endast ett 
fåtal aktioner.  

4. Kompabilitet mellan den visade datan och data som kan fyllas i – Formatet som den 
visade datan är av, ska vara länkad mot formatet som man fyller i datat. Exempelvis 
om data innehållande datum presenteras enligt YYYY-MM-DD (t.ex. 2001-01-01) så 
ska man fylla i det baserat på samma format.     

5. Flexibilitet för hur användaren kan visa data – Den informationen användaren ser på 
skärmen ska vara relevant för den uppgift som användaren tänkt genomföra. 

 
3.2.3 Användbarhet och användarvänlighet 

 
Programmerare har olika uppfattningar om vad begreppet användbarhet innebär och det 
finns många olika riktlinjer kring detta begrepp. Definitionen av användbarhet som används i 
denna rapport baseras på Lauesen’s (2005) teorier. 
 
Användbarhet är ett av de mått som man kan använda för att mäta hur enkelt ett IT-system 
är att använda. Ett IT-system med hög användbarhet är enkelt för användarna att använda 
och åt andra hållet, ett IT-system med låg användbarhet är svårt att använda. 
Användbarhetens nivå baseras på sex faktorer, detta är följande: 
 

a. Funktionalitet – Systemet hjälper användaren att utföra uppgifter i det verkliga 
arbetslivet. 

b. Enkelt att lära sig – Hur enkelt är systemet att lära sig för olika grupper av 
användare? 

c. Uppgifts-effektivitet – Hur effektivt är det för användare som använder systemet 
mycket? 

d. Enkelt att komma ihåg – Hur enkelt är det att komma ihåg för användare som inte 
använder systemet så mycket? 

e. Subjektiv tillfredställelse – Hur nöjda är användarna med systemet? 
f. Förståbarhet – Hur enkelt är det att förstå vad som systemet gör? Detta är extra 

viktigt när fel uppstår eller systemet kraschar.  
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Användarvänlighet är en kombination av faktorerna b-f. Det är svårt att uppnå höga nivåer 
på alla faktorer och därför kan det vara viktigt att fokusera på de faktorer som är viktiga för 
att uppnå önskat resultat med systemet. 
 
 

3.3 Användargränssnitt och psykologi  
 

3.3.1 Gestaltlagarna 

 
Tidigt på 1900-talet försökte tyska forskare att förklara hur den mänskliga visuella 
uppfattningen fungerade. Det de kom fram till var att den mänskliga synen är 
helhetsbaserad. Det visuella system som vi använder oss av är kapabelt till att automatiskt 
lägga till struktur på visuell input och koppla ihop det med olika typer av former, figurer och 
objekt snarare än kanter, linjer och ytor. Teorierna kring detta blev att kallas för 
gestaltprinciper för visuell uppfattning (eller mer vardagligt, gestaltlagarna). Namnet 
kommer från tyskans ord Gestalt, som betyder ”form” eller ”figur”. De gestaltlagar som 
existerar hjälper alltså till att förklara hur den mänskliga synen hjälper till att tolka saker vi 
ser. Varje lag i sig hjälper tillsammans till att tolka det vi ser. De gestaltlagarna som existerar 
kommer att förklaras här nedan enligt Johnson’s (2014) beskrivning: 
 
Närhetslagen – Den relativa distansen mellan två objekt i en display påverkar hur vi 
grupperar objekten. Objekt som är nära varandra ser vi som grupperade, objekt som är 
längre ifrån ser vi inte som grupperade. För att illustrera detta kommer en bild som Johnson 
(2014) använder att visas även här, se bild 4. Stjärnorna under rubrik A är grupperade 
vågrätt, medan stjärnorna under rubrik B är grupperade lodrätt. Grupperingen av detta sker 
automatiskt utan att vi tänker på det. 
 

 
Bild 4 – Närhetslagen (Johnson, 2014, sid 14 Fig 2.1) 

 
Likhetslagen – Objekt som ser likadana ut upplevs som grupperade. Exempel på detta visas 
här nedan, stjärnorna med vit mittdel upplevs som grupperade, se bild 5. 
 

 
Bild 5 – Likhetslagen (Johnson, 2014, sid 16 Fig 2.5) 
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Kontinuitetslagen – Denna lag återspeglar det faktum att vårt visuella system försöker att 
fylla i data som saknas för att skapa hela objekt. Exempel på detta visas genom IBM’s logotyp 
som den mänskliga synen tolkar som bokstäverna I, B och M, trots att det finns ett 
mellanrum mellan strecken i logotypen, se bild 6. 
 

 
Bild 6 – Kontinuitetslagen (Johnson, 2014, sid 18 Fig 2.9) 

 
Slutenhets- eller konturlagen – Vårt visuella system försöker automatiskt att stänga öppna 
figurer så att de upplevs som hela objekt snarare än separata delar. Exempel på detta visas i 
form av ett objekt som kan göras till en cirkel om tomrummen fylls i. Detta objekt upplevs 
för oss som en cirkel snarare än fem streck, se bild 7. 
 

 
Bild 7 – Slutenhets- eller konturlagen (Johnson, 2014, sid 20 Fig 2.11) 

 
Symmetrilagen – När vi tolkar komplexa figurer så försöker vi att minska komplexiteten i 
dessa. Oftast kan dessa figurer tolkas på olika sätt men vår syn organiserar automatiskt det 
vi ser och försöker hitta enklast möjliga symmetri i detta. Exempel på detta visas genom två 
kvadrater som överlappar varandra och visar att vi tolkar det som två kvadrater, och t.ex. 
inte en kvadrat och en halv kvadrat, se bild 8. 
 

 
Bild 8 – Symmetrilagen (Johnson, 2014, sid 21 Fig 2.13) 

 
Figur/bakgrunds-lagen – Vårt sinne försöker att separera det visuella som vi ser i två delar. 
En förgrund och en bakgrund. Förgrunden består av ett objekt som upptar vår största 
uppmärksamhet. Exempel på detta visas genom en triangel som är förgrund och en cirkel 
bakom detta. I detta fall upplever vi triangeln som fokus (förgrunden) i bilden och cirkeln 
som bakgrunden till detta, se bild 9. 
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Bild 9 – Figur/bakgrunds-lagen (Johnson, 2014, sid 22 Fig 2.16) 

 
Den gemensamma rörelsens lag – De tidigare lagarna har endast omfattat statiska figurer 
och objekt. Denna regel gäller objekt som rör på sig. Denna lag baseras på att vi grupperar 
objekt som rör på sig som grupperade. Exempel på detta är svårt eftersom bilden som 
presenteras är statisk. Men om man tänker sig att de pentagoner som har pilar på sig 
vibrerar, så skulle vi tolka dessa som grupperade, övriga pentagoner skulle vi inte associera 
med dessa, se bild 10. 
 
 

 
Bild 10 – Den gemensamma rörelsens lag (Johnson, 2014, sid 25 Fig 2.20) 

 
Kombinationslagen – Kombinationen av tidigare lagar bidrar till ytterligare en lag. Flera olika 
lagar kan här slås ihop och användas tillsammans för att tolka saker annorlunda. Exempel på 
detta är att när man markerar tre mappar och flyttar dessa så uppfattar vi dessa markerade 
mappar som grupperade, det är då en kombination av likhetslagen och gemensamma 
rörelsens lag, se bild 11. 

 
Bild 11 – Kombinationslagen (Johnson, 2014, sid 26 Fig 2.23) 
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3.3.2 Gutenberg’s diagram 

 
Enligt Lidwell et al. (2010) är Gutenberg’s diagram ett diagram som beskriver ett generellt 
mönster för hur ögonen tittar på jämnt fördelad information. Man delar in displayen i fyra 
delar:  

- Den primära optiska ytan, som ligger högst uppe till vänster. 
- Terminal ytan som ligger längst nere till höger. 
- Den starkt träda ytan, som ligger uppe till höger. 
- Den svagt träda ytan, som ligger nere till vänster. 

 
Den generella tanken kring detta diagram är att ögonen rör sig omedvetet efter pilens 
riktning. Med start uppe i vänstra hörnet och vidare ner till högra hörnet. Det är lättare att 
se information som är placerad i den starkt träda ytan, eftersom man tittar där först. Sist 
tittar ögonen på den svagt träda ytan nere till vänster. Detta visas på bilden nedan, se bild 
12. 
 
 

 
Bild 12 – Gutenberg’s diagram (Lidwell et al.,2010, sid 119) 
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4. Resultat och analys 
 
Under detta kapitel kommer en nulägesanalys att göras. Efter det kommer det att visas ett 
resultat i form av de två designförslag som utformats. Designförslagen utvärderas senare i en 
till omgång intervjuer och avslutningsvis visas det reviderade designförslaget som var målet 
med arbetet. 
 
 

4.1  Intervjuomgång 1 - Analys av insamlad data – 
nulägesanalys 

 
4.1.1 Sammanfattning av intervjuer 

 
I detta kapitel sammanfattas resultaten från den första intervjuomgången, dvs. 
nulägesanalysen. Här specificeras vilka problem som användarna upplever, samt mina 
förslag på hur dessa problem skulle kunna lösas. Vissa problem kommer inte att omfattas av 
mitt arbete, anledningar till varför de inte omfattas ges på varje enskilt problem. 

 
Ett av problemen upplevs av alla tre användarna. Det är problemet som anges först i 
tabellen, d.v.s. problemet med mycket scrollande i fakturabilden för att hitta korrekt 
information. Eftersom detta problem upplevs av alla användarna i denna studie kommer 
detta att vara huvudfokuset vid skapandet av mina designförslag. Detta stämmer även 
överens med problemformuleringen som presenterats under kapitel 1.2. Vilka problem som 
upplevdes av varje enskild individ finns sammanfattat i bilaga 7.4. 
 
Övriga problem är problem som upplevs av enskilda användare och nedan visas en 
sammanfattning på alla problem och vilka problem som är tänkta att lösa. Här kommer alla 
problem som uppkommit under intervjuerna att delges, även de som inte omfattas av 
arbetet.  
 
 

Problem i nuvarande 
användargränssnitt 

Mina förslag på hur dessa problem skall lösas 

Man får scrolla mycket i 
fakturabilden. 
 

Detta problem kommer lösas genom att filtrera den 
informationen som visas i fakturabilden. Detta kommer 
ske på två sätt. Det ena sättet är att användaren själv 
kommer kunna välja vilken information som ska visas i 
fakturabilden genom att kryssa i och ur den information 
som man vill/inte vill visa (designförslag 2). Det andra 
sättet är att skapa en låst fakturabild som innehåller 
minimal information nödvändig för att genomföra en 
korrekt kontering (designförslag 1).  
 

Dåliga specifikationer i vissa 
fakturor. 
 

Detta problem kommer inte att lösas, eftersom att det 
är svårt att påverka vilken information som företag 
väljer att skriva på sina fakturor. 
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Förslagsrutan som ger förslag på 
konton kommer fram lite för 
snabbt och då måste man ta hand 
om denna ruta, antingen välja 
konto eller stänga ned 
förslagsrutan. 
 

Eftersom denna input endast kommer från en av tre 
användare och den användaren som påpekat detta 
endast tyckte att ”det var lite störande”. Så kommer 
inte detta problem att åtgärdas. 
 

Konteringsrutan är liten när det 
kommer till samlingsfakturor, 
d.v.s. fakturor där man konterar 
på många olika konton, det är då 
lätt att missa konteringsrader. 
Forts. (se rubrik ovan) 

En lösning för detta problem kommer att 
implementeras i båda mina designförslag. Designförslag 
1 kommer att ha större yta för konteringsrader, vilket 
ökar mängden information som användaren ser i 
konteringsvyn, se kapitel 4.2.1. 
I designförslag 2 kommer man att kontera på varje 
enskild rad och en sammanfattning visas på sidan av. 
Mer detaljerad beskrivning på detta designförslag finns 
under kapitel 4.2.2. 
 
 

Beskrivningsraden är lite för liten. 
 

Beskrivningsraden är liten på grund av att när man fyllt 
i konto så vecklas ytterligare kolumner upp och för att 
dessa kolumner ska få plats måste beskrivningsraden 
vara liten. Lösningen på detta problem vore att gå 
igenom rutinerna på Trafikverket och säkerställa att alla 
vet att man kan skriva mycket mer text än vad som får 
plats i det lilla fältet.  

Mycket information skrivs under 
anteckningar. Denna information 
är inte sökbar när man söker bland 
fakturor, det vore bättre om man 
skrev på beskrivningsraden istället 
då denna är sökbar. 
 

För att lösa detta problem måste man ändra rutiner 
inom företaget och är någonting som är utanför 
omfattningen av detta examensarbete. Man hade varit 
tvungen att gemensamt bestämma vilken information 
som ska skrivas i anteckningar respektive vilken 
information som ska skrivas på beskrivningsraden. Om 
alla konsekvent skrev på samma sätt så vore det lättare 
att söka efter information. 

Svårt att komma ihåg vilka 
skatteregler som gäller kring 
intern och extern representation. 
 

Detta problem löses genom att vid användning av 
representationskonton så kan man använda en pop-up 
som berättar vilken information som måste vara med 
när man använder det specifika kontonumret. Detta är 
något som kommer att framföras till CGI, men inget 
som kommer att fokuseras på då jag inte har tillgång till 
information om vilka representationskonton som 
Trafikverket använder och vilken information som 
måste finnas med. Det får helt enkelt bli en dialog 
mellan CGI och Trafikverket efter detta arbete är 
avslutat. 

Lätt hänt att man råkar klicka bort 
något fönster när man har många 
öppna i samma vy, t.ex. om man 

Detta problem har inte med konteringsvyn att göra 
utan med granskningen av tidigare gjorda konteringar 
och kommer därför inte att omfattas av mitt arbete. 
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har historik, anteckningar och 
fakturan framme samtidigt är det 
lätt hänt att råka stänga ner någon 
av dessa av misstag. 

Systemet hjälper inte till att räkna 
ihop summorna av flera handlade 
rader.  

För att lösa detta problem kommer det att designas en 
ny typ av konteringsfunktion som gör det möjligt att 
lägga ihop flera rader och ta hjälp av systemet för att 
räkna ihop belopp. Detta designförslag presenteras 
under kapitel 4.2.2. 

 
 

4.2  Utformning av designförslag 
 

4.2.1 Designförslag 1 

 
Utformningen av designförslag 1 fokuserar på att lösa det stora problemet i 
användargränssnittet. D.v.s. problemet med att all information inte är synlig i startvyn. 
Designförslag 1 använder samma kontering som tidigare, skillnaden ligger i hur 
informationen från fakturan visas. I detta förslag är det strukturerat enligt en tabellstruktur. 
Detta ger en bättre översikt av informationen och det är lättare att se informationen. 
Tabellstrukturen är utformad på enklast möjliga sätt, med fetstilade rubriker, detta för att 
efterlikna strukturen som återfinns i det nuvarande användargränssnittet. 
 
Denna typ av struktur tar hänsyn till delar av den teori som presenterats under kapitel 3. 
Hänsyn har tagits till de utvecklingsspecifika detaljer som presenterats under kapitel 3.1 och 
även fokuserat på mer detaljerade utvecklingshjälpmedel. Här nedan beskrivs vilka detaljer i 
utvecklingen som tagits extra hänsyn till: 

- Enkelt att lära sig. Detta designförslag använder samma konteringsdel som tidigare så 
det krävs ingen ny inlärning av hur det fungerar. 

- Enkelt att komma ihåg, tanken är att rubrikerna i denna design alltid återfinns på 
samma ställe vilket innebär att det är enkelt för användaren att hitta den information 
som eftersöks.  

- Likhetslagen, rubrikerna ser likadana ut och anledningen till detta är att dessa ska 
upplevas som grupperade. 

 
Konteringsrutan är något större i grundvyn för att ge användaren möjlighet att se fler rader 
utan att manuellt behöva justera storleken på konteringsdelen. 
 
I övrigt ser användargränssnittet likadant ut som nuvarande användargränssnittet. 
Fördelarna som finns är att man ser all fakturainformation i grundvyn (om det inte är en 
faktura med fler än 10 rader handlade varor). Nuvarande användargränssnitt visar inte en 
enda rad av det som handlats i startvyn och designförslag 1 ger tio rader mer information. En 
annan fördel är att strukturen är likadan för alla e-fakturor vilket gör att man som användare 
enkelt hittar informationen på samma ställe hela tiden. Man behöver inte leta på skärmen 
efter information som tidigare placerats på olika ställen beroende på vilken faktura det är. 
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Problem som designförslag 1 löser (se kapitel 4.1.4 för sammanfattad problemlista): 

- Man får scrolla mycket i fakturabilden. 
 
Här beskrivs kortfattat designförslag 1, för fullkomlig beskrivning se bilaga 7.3.1. 
Det slutgiltiga resultatet av designförslag 1 ses på bild 13. 
 

 
Bild 13 – Designförslag 1 

 
4.2.2 Designförslag 2 

 
När det gäller utformningen av designförslag 2 så inkluderas nya funktioner för att se hur 
användaren reagerar. Designförslag 2 testar gränserna och får användaren att tänka utanför 
boxen. Detta användargränssnitt fick precis som designförslag 1 en tabellstruktur, med den 
skillnaden att rubrikerna separeras med grått, så att man enkelt kan skilja på vad som är 
rubrik och vad som är information. Det testades även någonting nytt när det gällde 
översiktsinformationen i fakturan, d.v.s. tabellstrukturen högst upp med 
översiktsinformation. Detta genomförs med en enskild version för varje användare. Detta 
genomförs med hjälp av det som benämns ”settings”. När man klickar på settings så ser man 
alla rubriker som man kan få information ifrån och där kan användaren välja själv vilka 
rubriker som man vill se i sin egen fakturavy. Användaren kan då själv lägga till eller ta bort 
information som denne inte vill se. Det går även att flytta ordningen på rubrikerna så att 
informationen placeras i den ordning som användaren vill. 
 
En av inputsen från nulägesanalysen var att konteringsrutan är för liten, och då ville jag testa 
att göra konteringen på ett annorlunda sätt än tidigare för att se om detta kan lösas. Det 
resulterade i att den gamla konteringsrutan togs bort och ersattes med möjligheten att 
kontera direkt på raden. Om man klickar på ”kontera rad”-knappen så öppnas en 
konteringsdialog under den raden som är markerad. När konteringen är gjord blir raden grön 



25 

 

 
för att visa att den är färdigkonterad. När alla rader är gjorda blir alla rader gröna och 
användaren kan skicka fakturan till nästa steg i processen. 
 
Fördelarna som finns med detta designförslag är att informationen visas precis som i 
designförslag 1 på ett mer komprimerat sätt. Det lämnas ännu mer plats än i designförslag 1 
för att visa de handlade raderna. Troligen kommer användarna uppskatta settings-delen. Att 
användaren själv kan välja information gör att de själva får vara med att påverka vilken 
information som visas och optimera den visade informationen för just deras arbetsroll i 
konteringsarbetet. 
 
Anledningen till att konteringsdelen gjordes om var att designförslag 2 skulle testa hur 
användarna reagerar när det gamla ersätts med någonting nytt. Tycker de att det är 
spännande och intressant, eller vill de helt enkelt fortsätta använda det som de redan är 
vana med? 
 
Designförslag 2 tar även denna hänsyn till teorier som angetts i kapitel 3, dessa teorier tas 
hänsyn till: 

- Enkelt att komma ihåg, tanken är att rubrikerna i denna design alltid återfinns på 
samma ställe vilket innebär att det är enkelt för användaren att hitta den information 
som eftersöks. 

- Funktionalitet, system gör samma sak som tidigare vid kontering, men på ett 
annorlunda sätt. Det finns här möjlighet för användaren att kombinera flera rader 
och ta hjälp av systemet för att räkna ut totalen av dessa. 

- Likhetslagen, rubrikerna ser likadana ut och anledningen till detta är att dessa ska 
upplevas som grupperade. 

- Gutenberg’s diagram, blickfånget på fakturavyn startar uppe till vänster och avslutas 
nere till höger där totala summan av fakturan är placerad. Till skillnad från 
designförslag 1 presenteras ingen viktig information nere till vänster. 

 
Problem som designförslag 2 löser (se kapitel 4.1.4 för sammanfattad problemlista): 

- Man får scrolla mycket i fakturabilden. 
- Systemet hjälper inte till att räkna ihop summorna av flera handlade rader. 

 
Det slutgiltiga utseendet på designförslag 2 syns på bild 14. 
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Bild 14 – Designförslag 2 

Denna bild visar hur settings-funktionen skulle se ut, se bild 15. 
 

 
Bild 15 – Designförslag 2 settings 

 
Här beskrivs kortfattat designförslag 2, för fullkomlig beskrivning se bilaga 7.3.2. 
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4.2.3 Mina tankar inför utvärdering av designförslag 

 
Inför utvärderings-intervjuerna så vill jag delge mina tankar kring vad jag tror att utfallet av 
intervjuerna kommer att resultera i. Dessa tankar presenteras nedan. 
 
Vad jag tror inför utvärdering av designförslagen är att majoriteten av användarna kommer 
att välja designförslag 1. Men jag tror att de kommer att vilja flytta settings-delen från 
designförslag 2 till designförslag 1.  
 
Anledningen att jag inte tror att de kommer välja designförslag 2 är att det är ett nytt sätt att 
kontera på. Jag tror att de kommer känna sig mer bekväma med att kontera på samma sätt 
som de gör idag. Igenkänningsfaktorn i designförslag 1 tror jag är starkare än de fördelar som 
användarna ser med designförslag 2. 
 

4.3  Intervjuomgång 2 - Utvärdering av designförslag – Analys 
av intervjuerna 

 
4.3.1 Sammanfattning 

 
I detta kapitel sammanfattas resultatet av intervjuomgång 2, d.v.s. utvärderingen av de två 
designförslagen som utvecklats. Detta är en kortare sammanfattning som visar vilket 
användargränssnitt som var användarens favorit, alternativen var då: det nuvarande 
användargränssnittet, designförslag 1 och designförslag 2. Det visar även vilka förbättringar 
som användaren vill addera och även svar på frågan om de skulle vilja implementera deras 
favorit av designförslagen. En mer detaljerad redogörelse för varje enskild intervjuperson 
åsikter presenteras i bilaga 7.5. 
 

 Intervjuperson 
1 

Intervjuperson 
2 

Intervjuperson 
3 

Intervjuperson 
4 

Favorit av 
användargränssnit
t-en: 

Designförslag 1 Nuvarande 
användargrän-
ssnitt 
 

Designförslag 1 Designförslag 1 

Vilka förbättringar 
hade du velat 
införa till ditt 
favoritval av 
användargränssnit
t? 

- Automatisk 
räknare av 
belopp 
- Settingsfunkti-
on 
- ”Headern” 
som finns i 
designförslag 2 

- Centraladm-
inistration 
- Skicka till 
 

- - Settingsfunk-
tion 

Vill du att CGI 
genomför en 
förändring och 
ändrar layouten till 
designförslag 1? 

Ja Om det blev 
enhetligt – om 
både e-fakturor 
och scannade 
fakturor såg 
likadana ut 

Ja Ja 
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Sammantaget var användarnas favorit, designförslag 1. Tre av fyra personer hade detta 
användargränssnitt som favorit. Den fjärde personen ville ha det nuvarande 
användargränssnittet av den anledningen att personen i fråga tyckte att skillnaden mellan e-
fakturor och scannade fakturor skulle bli för stor rent utseendemässigt. Personen skickar 
många fakturor vidare och tror därmed att hen skulle få många frågor kring utseendet på 
fakturorna. Av den anledningen valde hen att ha det nuvarande användargränssnittet som 
favorit. Personen sa dock att hen kan tänka sig att implementera designförslag 1 om antalet 
scannade fakturor sjunker. 
 
När det gäller förbättringsmöjligheterna för användarnas favorit bland användargränssnitten 
så ville två av tre som valde designförslag 1 som favorit ha settings-funktionen inkluderad i 
denna. D.v.s. den funktion där man kan anpassa översiktsinformationen i fakturan. En av tre 
ville ha rubrikstrukturen ifrån designförslag 2, d.v.s. den med färgade rubriker, därmed ville 
två av tre användare ha den minimalistiska designen som endast innehåller fetstilade 
rubriker.  
 
Tre av fyra användare ville implementera designförslag 1 om de förslag som användarna 
efterfrågade genomfördes. Den fjärde personen kunde som tidigare nämnts tänka sig att 
implementera designförslag 1 om antalet scannade fakturor sjunker. 
 

4.4  Reviderat designförslag – slutgiltig version 
 
Efter att utvärderingen gjorts kom en del input ifrån användarna om hur de ville att 
användargränssnittet skulle se ut. Den generella åsikten var att designförslag 1 var det 
användargränssnitt som användarna föredrog.  
 
Det fanns två önskemål som användarna hade som kunde göra designförslag 1 ännu bättre 
och dessa var följande: 

- Användarna ville lägga till två rubriker i grundlayouten, dessa rubriker var bankgiro 
och organisationsnummer. 

- Användarna ville att settings-funktionen skulle inkluderas i designförslag 1. 
Hänsyn till dessa två önskemål har tagits och resultatet blev en reviderad version som är den 
slutliga versionen av mina designförslag. Resultatet presenteras här nedan, se bild 16 och 17. 
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Bild 16 – Reviderat designförslag 

 

Bild 17 – Reviderat designförslag settings 
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5. Diskussioner och slutsatser 
 
Under detta kapitel kommer det att sammanfattas resultat och analys från föregående 
kapitel och diskutera detta. Det kommer även att dras slutsatser om arbetet och resultatet, 
övriga punkter är metodkritik och vidare forskning som kommer att diskuteras. 
 

5.1 Diskussion 
 
Denna undersökning har lyckats identifiera ett antal problem som användarna såg med det 
befintliga användargränssnittet. Utifrån de olika synpunkterna har två designförslag 
utvecklats och dessa har även utvärderats. Utifrån dessa två alternativ och den input som 
framkommit av användarnas utvärdering har det gjorts ett reviderat designförslag, detta 
förslag är det som kommer att framföras till CGI. Dock ska man komma ihåg i all typ av 
utveckling när det gäller alla former av IT-system att iteration är ett viktigt moment för att 
förbättra designförslaget som tagits fram. Det framtagna designförslaget har endast 
genomgått en iteration och är därför i ett tidigt stadie av utvecklingen.  
 
Det som behöver göras innan man börjar utveckla ett nytt användargränssnitt är att titta på 
den stora mängden användare, vad de föredrar för struktur på hur fakturainformationen 
visas. Man kan t.ex. göra en enkätundersökning där man endast ändrar layout på tabellerna 
som visas i fakturavyn. Sedan skickar man ut detta till många användare (min tanke är ca 
50st personer). Gör man detta så fångar man upp vilken struktur som föredras av 
majoriteten av användarna. Tanken är att det reviderade designförslaget bör vara en av de 
strukturer som testas.  
 
Anledningen till att det skulle behövas en mer omfattande undersökning hos ett större antal 
användare är att det endast varit tre intervjupersoner (fyra på utvärderingen). Det finns en 
risk att det missats väsentliga aspekter hos vissa grupper av användare. Min förhoppning är 
att det inte gjorts, men för att säkerställa en bra implementering borde det genomföras en 
större undersökning på fler användare innan beslut tas om utveckling av ett nytt 
användargränssnitt i CDI. 
 
Resultatet som tagits fram anser jag vara generaliserbart för alla typer av fakturasystem som 
visar fakturainformationen enligt strukturen för en pappersfaktura. Den största förändringen 
som skett i mitt designförslag påverkar sättet som informationen visas. I och med detta kan 
man applicera denna struktur på andra fakturasystem utanför CDI.  
 
Som avslutning i diskussionskapitlet skulle jag vilja diskutera lite om vad jag lärt mig och vilka 
svårigheterna har varit i att genomföra denna undersökning. 
 
En av de saker som jag lärt mig och som jag tar med mig är att arbeta nära en verksamhet. 
Det är det som undersökningen handlat om. Att förstå hur användaren tänker när de 
använder det nuvarande användargränssnittet och att förstå deras behov av förändring. 
Genom en förståelse av användarnas behov kan man skapa sig en bättre bild av vad det är 
som användarna behöver. I mitt tycke ska användargränssnittet vara enkelt och hjälpa 
användarna att lösa deras arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det finns många bra saker i 
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CDI. Även om det är riktigt bra idag så finns det förbättringspotential, och detta är något som 
denna undersökning visar. 
 
När det kommer till svårigheter så har den största svårigheten för mig legat i att förstå ett 
nytt system. Utan förståelse för hur systemet fungerar och är uppbyggt så är det svårt att 
komma med relevanta förbättringar till det. Det har tagit en del tid att sätta sig in i systemet 
och det ser jag som den största svårigheten. Med det sagt så har det varit väldigt roligt och 
lärorikt att få en insikt i ett fakturasystem som används i en riktig verksamhet. 
 
 

5.2 Metodkritik  
 
När undersökningen är genomförd så finns det i efterhand saker som eventuellt hade gjorts 
annorlunda om jag hade gjort om undersökningen. Som utfallet blev nu kan man dela upp 
undersökningen i två delar. 
 
Del 1 omfattade en nulägesanalys med användare av användargränssnittet. Här hittades de 
problem som användaren såg med användargränssnittet och även förslag på saker som de 
själva skulle vilja ändra. 
 
Del 2 omfattade design av två designförslag, utvärdering av dessa, samt en enklare 
revidering på det förslag som användarna tyckte bäst om. 
 
Med facit i hand så borde nog fokus legat på en av dessa delar och gjort en bredare analys 
med fler användare, detta för att uppnå ett resultat som var mer genomslagbart mot 
majoriteten av användarna av CDI.  
 
Del 2 var svår att genomföra för sig själv eftersom varken jag eller CGI visste vilka problem 
användarna såg med det nuvarande användargränssnittet. För att genomföra denna del var 
jag tvungen att genomföra en nulägesanalys. För att göra analysen valde jag att göra 
intervjuer för att själv få en insikt i hur användarna använder systemet. Ytterligare en 
anledning till att intervjuerna blev mitt val var att jag själv inte använt systemet. Det var 
lättare för mig att ställa rätt frågor och följdfrågor vid en intervju. Det handlade för mig om 
att lära mig mer om systemet, samtidigt som jag ville kartlägga problemen som användarna 
upplever. 
 
Om jag skulle gjort om min undersökning så skulle jag ha fokuserat på fler användare och 
mindre djup. Jag skulle tagit fram 3-4 förslag på hur strukturen på informationen kunde sett 
ut och endast fokuserat på hur informationen i fakturavyn visas och ingenting runt omkring. 
Då hade jag med 100 procent kunnat leverera en färdig struktur som man kunde gått vidare 
med och börjat utveckla direkt. Med det sagt så ångrar jag inte att jag gjorde på mitt sätt, jag 
var tvungen att lära mig ett nytt system från början som jag aldrig arbetat med och det tar 
tid att bygga upp förståelse för hur någonting fungerar. 
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5.3 Vidare forskning 
 
När det gäller vidare forskning så ser jag som tidigare nämnts i kapitel 5.1 att man tar 
undersökningen vidare ett steg och inkluderar fler användare och fokuserar mindre på 
djupet i undersökningen. Det största problemet i användargränssnittet är att man inte ser 
komplett information på startvyn och det skulle då ligga som fokus att försöka lösa detta. 
Det gäller helt enkelt då att testa vilken struktur som användarna anser vara bäst. Ska man 
strukturera informationen i tabellform? Eller ska man på något annat sätt välja att visa 
informationen? Det är frågor som den vidare forskningen skulle kunna svara på.  
Oavsett så är det ett intressant ämne där det gäller att ta hänsyn till flera olika aspekter. Vad 
systemet är kapabelt till att göra, vad användarna vill och hur mycket tid, samt hur mycket 
pengar man ska lägga ner på utvecklingen av någonting nytt. Den aspekt som detta arbete 
tar hänsyn till är de två första, systemets kapabilitet och användarvilja. Hur mycket tid och 
pengar en eventuell utveckling skulle kosta är något som man får titta på i vidare forskning 
kring detta specifika fall. 
 

5.4 Slutsats 
 
Jag tycker i slutändan att det reviderade designförslaget uppfyller det huvudsakliga syftet 
med detta arbete. Det löser det stora problemet som användargränssnittet idag har. D.v.s. 
att all information som behövs för att genomföra en kontering nu visas. Jag har även lyckats 
omvända de användare som var skeptiska till en förändring. Användarna trodde från början 
att en mer avsmalnad version av fakturainformationen skulle påverka negativt, men efter att 
ha visat dem mitt designförslag så ändrades denna åsikt. 
 
En av förhoppningarna jag hade inför arbetet var att jag ville bidra med någon typ av 
kunskap som hjälper till vid utvecklingen av användargränssnitt i fakturasystem. Detta 
genom sättet informationen visas i användargränssnittet, som underlättar konteringen för 
användaren mer än den nuvarande strukturen. Mitt reviderade designförslag bidrar med en 
struktur för fakturainformationen som gör det möjligt för användaren att kontera med hjälp 
av informationen i startvyn (om det inte är en faktura med fler än 10 handlade rader).  
 
Arbetet bidrar med ett designförslag som är generaliserbart och applicerbart på andra typer 
av fakturasystem som likt detta fall visar informationen enligt strukturen för en 
pappersfaktura. Min tanke är att man ska kunna ta den modul som jag skapat, d.v.s. 
modulen som visar fakturainformationen och ersätta denna med pappersfaktura-strukturen 
som finns i andra typer av fakturasystem. 
 
Vid problemformuleringen i kapitel 1.2 angavs ytterligare ett problem som inte arbetet 
lyckades lösa. Det är problemet med att det är lätt att göra fel vid kontering av 
representationskonton. Jag hade helt enkelt inte tillgång till tillräcklig information för att 
specificera vilka konton detta omfattar och vad som måste finnas med vid kontering på 
dessa konton. Detta är dock något som kommer att föras vidare till CGI, så att de själva kan 
åtgärda detta problem. När de tagit fram vilka konton detta omfattar och vilken information 
som behövs kan de enkelt göra en pop-up ruta som påminner användaren om att ange 
korrekt information. 
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Utöver att problemen identifierats och att det utvecklats designförslag så tycker jag att jag 
lyckats med två övriga saker.  
 
Det ena är att undersöka vad användarna tycker om nuvarande konteringsdel. Min slutsats 
här är att de tycker att det är bra och vill därför inte ändra något i denna del av 
användargränssnittet. Min tanke i att undersöka detta låg i att göra om konteringen efter en 
dynamisk struktur, detta såg dock inte användarna som något positivt. Men som tidigare 
sagt så tycker jag ändå att det tillförde en insikt i att denna del tycker användarna redan är 
bra. 
 
Det andra jag tycker att jag lyckats med är att få fram en sammantagen åsikt hos 
intervjupersonerna, att det faktiskt finns en vilja att förändra användargränssnittet, och mer 
specifikt i den del där fakturan visas. Två av tre användare var skeptiska när jag gjorde min 
nulägesanalys och trodde inte att jag skulle kunna åstadkomma någon struktur som var 
bättre än den som redan fanns. Det framkom senare i utvärderingen av designförslagen att 
dessa användare ändrat åsikt och faktiskt ville att CGI skulle implementera en lösning som 
innefattar strukturen i designförslag 1. 
 
Sammantaget resultat från undersökningen var att 3 av 4 personer under utvärderingen ville 
att CGI skulle genomföra en förändring i användargränssnittet och byta till designförslag 1, 
med vissa små ändringar (se kapitel 4.3.4). Den fjärde personen var skeptisk till klyftan som 
blir mellan e-fakturor och scannade fakturor, eftersom layouten på e-fakturor skulle bli helt 
annorlunda om designförslag 1 infördes. Användaren sa även att hen kunde tänka sig 
designförslag 1 om antalet scannade fakturor fortsätter att gå nedåt.  
 
I och med att resultatet starkt visar att användarna accepterar en reviderad version av 
designförslag 1 så känner jag mig säker i att framföra detta resultat till CGI. Min förhoppning 
är att de använder denna undersökning som grund till utvecklingen av det nya 
användargränssnittet i CDI. 
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7. Bilagor 
 

7.1  Intervjuomgång 1 - nulägesanalys 
 

7.1.1 Intervju 1 - Chefssekreterare på Trafikverket i Borlänge 

 
Jonas: Hur länge har du arbetat med konteringar i CDI? 
Intervjuperson 1: Sen vi startade, alltid. Jag började 1992 på Banverket och har varit med 
hela tiden. Jag har arbetat i andra system tidigare men det är bara det här systemet jag 
fortfarande kommer ihåg.  
 
Jonas: Hur ofta gör du konteringar i CDI? 
Intervjuperson 1: Jag går in några gånger i veckan, 2-3 gånger och kollar vad som finns. Jag 
konterar oftast fakturorna direkt när jag ser dem. Vi har inte jättemånga fakturor. Det kan 
vara mellan 3 och 20 kanske. De kommer oftast i klump, att de ramlar in samtidigt. Det 
mesta är resor. Men jag har inte jättemånga fakturor. Jag går även in och kontrollerar 
fakturor till överdirektören och allt över 10 000 kr går jag in och kontrollerar om de ser ut att 
stämma så att underlag osv finns. Sen får jag ibland justera fakturorna för attest och ibland 
är det bara att sätta ”ok” så att de går vidare till attest.  
 
Jonas: Vad tycker du om användargränssnittet just nu? 
Intervjuperson 1: Jag tycker det är jättebra. Det som man behöver lägga till själv är styrinfo 
och mottagare(kolumnnamn). För cheferna som har mycket att kontera är mottagar-
kolumnen jätteviktig. De kan ha attest-rätt på många kostnadsställen. Men ska inte attestera 
allt och då skulle man vara tvungen att gå in på varje faktura individuellt om det var så att 
man inte hade mottagarkolumnen.  
 
Jonas: Du är nöjd med utseendet även där man har knappat in sig på en faktura och ser 
hela fakturaspecifikationen? 
Intervjuperson 1: Ja, det man kan tycka är att det är lite mycket scrolla. Men annars är det 
bra. En del leverantörer är urdåliga på att specificera sina fakturor, men det är inget som CDI 
kan påverka.  
 
Jonas: Vad är det du får scrolla efter när du scrollar? 
Intervjuperson 1: Efter informationen. Man hittar ju det, men ibland ligger det på flera sidor 
och är brutet lite fel. Oftast är det leverantören som specar fakturor otydligt. Som t.ex. 
lämnar förstasidan med för lite information eller så bryter den fel så att kolumnnamn inte 
kommer med på sida 2 och 3 t.ex. Då blir det svårt, på vissa fakturor måste man ha 
kolumnnamnen för att förstå alla siffror. Det är leverantören som gör fel där. Det är klart, 
skulle man göra en annan vy och fånga upp informationen så löser sig det förmodligen. Men 
det är inte så ofta den bryter fel. En sak jag tänkte på när det gäller att fånga upp 
informationen och göra det i egna vyer. En faktura som är mindre bra är de från Coor. Det är 
vår leverantör av vaktmästeri-tjänster, service-tjänster, kontorsnära-stöd. Speciellt när det 
blir flera poster på restaurangbesök, fika eller catering så är de dåligt specade och tappar 
kolumnnamnen på efterkommande sidor, ofta svåra att tolka. 
 
Jonas: Vad är bra och dåligt i användargränssnittet?  
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Intervjuperson 1: Den är väldigt snabb när man skriver in någon siffra på konto, så kommer 
förslagsrutan upp väldigt snabbt och det är lite irriterande. Om man inte är så säker eller 
skriver långsamt på arbetsorder-strängen så lägger sig förslagsrutan framför och föreslår en 
massa saker. Eller så blir det för liten eller stor träffmängd. Det är bra att den föreslår 
arbetsordernummer när man har kommit en bit i strängen, men jag kan tycka att den är lite 
för snabb och då måste man klicka bort den eller välja. Eller att man har skrivit en siffra fel så 
ger den helt fel förslag från andra verksamhetsområden då måste man hantera rutan innan 
man kan göra det man ska. Den är för snabb helt enkelt. Alternativet är ju att man på något 
sätt kan välja om man vill få hjälp eller inte. Konto är också bra, det är många som inte 
upptäckt att man kan skriva text där och få upp förslag. Jag är inte så säker på att alla vet om 
att man kan göra så. Men jag tycker den är bra överlag. Men det är lite så att ögat blir vant. 
Och när ögat blir vant känns det tryggt och bra. 
 
Jonas: Har du några förslag på förändringar i nuvarande användargränssnitt? 
Intervjuperson 1: Nej. Det enda som är, är att den där rutan är lite snabb, annars tycker jag 
att det är bra.  
 
Jonas: Vad tänker du om att konteringsbiten tar liten plats? Händer det att man konterar 
på många olika konton och får svårt att få plats? 
Intervjuperson 1: Ja, det händer att man sätter på många konton. Ibland sätter vi upp det på 
många konton hos oss på avdelningen, då stör det inte då vi inte är så många hos oss, det 
blir bara 3-4 rader ungefär. Men det finns fakturor som är samlingsfakturor som skickas runt 
inom större delar av Trafikverket och då är det lite drygt, för då ser inte folk och det missas 
eftersom man måste scrolla så mycket. Är det många rader vill man se en bättre helhet. När 
det blir många kan den kanske expanderas, och så kan man välja att ta ner den istället. För 
att då är det ingen risk att någon som inte är van att hantera fakturor missar någonting.  
 
Intervjuperson 1: Men jag kom på en grej som är konstig nu. När man hoppar mellan 
fakturor. När man går in på en faktura, sen stänger man ned den. Så hoppar markören ned 
till nästa faktura. Det är lite irriterande. Det är smågrejer, men varför stannar den inte kvar 
på den man nyss gick in på. Det kan vara så att man har en hel sida med Diners, man har fått 
debet och kredit och börjar hoppa emellan, då blir man lurad och dribblar lätt bort sig för att 
den inte stannar kvar på den man nyss var inne på. Det är inte viktigt, men om man ändå ska 
in och ändra så kanske man kan fixa till det. (Här visar intervjupersonen mig att om man 
dubbelklickar in sig på en faktura och senare stänger ned fakturan så har programmet 
automatiskt hoppat ner till nästkommande faktura.) 
 
Intervjuperson 1: Och sen är det så när man skriver. Syns den texten när man söker bland 
fakturor, vilket är bra. Det man skriver på anteckningar eller post-it lappar (som man helst 
inte ska använda), syns bara i fakturan och inte i någon sökvy. I den bästa av världar ska man 
skriva exempelvis namn, tåg t.ex. och någon liten mer beskrivning, men om det är någonting 
längre så försöker man skriva det på anteckningar. Sånt som man vill ska stanna kvar, den 
som attesterar måste ha den information och även för omvärlden, om det blir en revision 
eller annan kontroll så måste man kunna se varför man valde som man gjorde. 
Beskrivningsraden är lite liten. Vi har försökt få folk att fylla i där, men vissa fyller inte i syfte 
där. Det är en trygghet för den som attesterar att det verkligen står. Här borde man kunna 
särskilja fakturor med namn, vem har gjort någonting. Även om det går att särskilja på vilket 
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konto, om det är flyg t.ex. så är det ganska bra att skriva det under beskrivning också namn 
och syfte. Det vore bra att få folk att förstå att man måste skriva syfte med inköpen, eller 
resorna eller vad det nu än är. En beskrivande text. Under beskrivning och är det längre 
förklaring så har vi anteckningar att också skriva utförligare under. Det vore nästan bättre 
om det vore på samma ställe och var tydligare. Det är svårt att lära 7000 personer att skriva 
ordentligt syfte. Så skulle man kunna ha en tvingande/obligatorisk ifyllnad av beskrivning 
istället. Och även visas med en beskrivande text, vad är det som ska stå här. Eller att när man 
står på rutan så visas en ruta som visar förslag på vilken information som ska stå, så att den 
som fyller i verkligen förstår att det är för att attestanten ska ha kolla på vad det är och att 
det alltid ska finnas syften för att man ska kunna argumentera för sina kostnader. 
Anteckningar och beskrivning särskiljer sig just nu i att man kan bara söka på beskrivning, 
t.ex. Diners som är sån otroligt stor mängd så kan man urskilja redan där vad det är för 
någonting. Om vi drar ett exempel: vi hade journalister som efterforskade vårt deltagande i 
en konferens någonstans i Asien och då gäller det att kunna leta rätt på det. De som hade 
skrivit i beskrivning så att man redan där kunde se namnet, landet och seminarierubriken, de 
gick att hitta väldigt enkelt. De som inte hade skrivit där, ja, det var tufft, det tog lång tid att 
hitta på de kostnaderna så vi kunde specificera det.  
 
Jonas: Vilken fakturainformation är viktig när du konterar?  
Intervjuperson 1: Referenserna, både hos oss och hos dem. Det är förfallodatum, det är 
jätteviktigt att det specas vad det är för någonting(vad man har köpt). Datum, när det 
handlades, om det är en resa, när resan skedde. Det kan nästan inte bli för mycket text. Det 
är snarare att det kan vara för lite. Moms, är jätteviktigt. Det är väl det mesta, det är väl 
ingenting som man egentligen inte tittar på.  
 
Jonas: Du vill se det på sättet det visas nu? Eller hade du kunnat tänka dig att se det på ett 
annat sätt? Ett mer strukturerat sätt med mindre tomrum osv? Med tydliga rubriker och 
struktur? 
Intervjuperson 1: Man har ju sina leverantörer, så när man lär sig är det ju bra, när man vet 
var man ska titta. Det är klart när man får nya fakturor ofta så är det ett letande. Jag förstår 
mycket väl den tanken att man får en tydlig rubrik på allting och att allting kommer på 
samma sätt. Men ja, en fungerande sån vy kan jag nog tänka mig.  
 
Jonas: Jag kan flagga för det redan nu att förmodligen kommer ett av alternativen vara så.  
När du kommer se vyn så kommer du nog ganska snabbt se om du tycker det är bra eller 
inte. 
Intervjuperson 1: Jo men det var så jag kände, man skulle vilja se först för att förstå 
upplägget. 
 
Jonas: Finns det tillräckligt med information i nuvarande användargränssnittet för att göra 
en korrekt kontering? Du behöver inte hoppa mellan vyer t.ex? 
Intervjuperson 1: Ja, det är att bläddra mellan flera sidor eventuellt, men ja, det är bara det. 
Det ska bli jättespännande att se förslaget, för det är det man kan känna att man får bläddra 
mellan flera sidor. Jag antar att det kommer bli väldigt komprimerat som ryms på en sida, så 
vida det inte är en jättestor faktura. Den information som inte är intressant är 
leveransadress, fakturaadress och deras adress på deras kontor och organisationsnummer 
och VAT-nr, för mig som användare är det helt ointressant. Medan när det ska vara betalt 
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och momssatser och summor och även fakturanummer och fakturadatum är intressant. 
Förutom specen då och leveransdatum. En till sak är att leveransdatum på fakturorna från 
leverantör kan ibland vara fel, för mig är leveransdatum när man köpt någonting, men det är 
inte alltid så. I det här fallet är det när fakturan ställdes ut. Den är lite lurig.  
 
Jonas: Vad ser du för problem med konteringen i dagsläget? 
Intervjuperson 1: Rutan kommer upp för snabbt som jag nämnde innan, mindre viktigt - men 
det enda. 
 
Jonas: När du har flera olika konteringar som skall göras på samma faktura, får du räkna ut 
för hand då om flera varor ska slås ihop? 
Intervjuperson 1: Ja. Det den gör är den hjälper till att räkna så att totala beloppet på 
fakturan konteras. Det är bra. Ibland har man stökiga fakturor där man ska räkna moms eller 
att den har räknat momsen fel. Vi har Eurocard där det måste specas väldigt mycket. Det ska 
fyllas i moms och på med kvitton osv. Då har den inte fångat momsen på alla så vi får fylla i 
själv. 
 
Jonas: Vill du ha fler hjälpmedel när det gäller vilka konton som skall väljas och varför? 
Intervjuperson 1: Nej, vi har våra kontoplaner att titta i om det är så. Vi har en som är enkel 
där det i princip bara står rubriker och en annan där det står lite mer text. Däremot hade det 
varit bra med en direktlänk till kontoplanen härifrån (direkt ifrån fakturan i konterings-vyn). 
För de som inte sitter med det här stup i ett.  
 
Jonas: Och det är en kontoplan som ni själva har tagit fram på Trafikverket? 
Intervjuperson 1: Ja, precis.  
Intervjuperson 1: Dels är det momsändringar ibland. Det är ju regler som bestämmer vad 
man får ta på vissa konton när det gäller representation. Man får lyfta en viss summa från 
ett visst konto och det är inget man kommer åt här. Det är en uträkning som man behöver 
göra själv. Det är inget som jag reagerar på att man inte får något stöd här. Den gör ändå en 
uträkning när man står här på raden.  
 
Jonas: Finns det någon funktion som känns överflödig när det gäller konteringen? 
Intervjuperson 1: Nej, det gör det inte.  
 
Jonas: Hur skulle du ställa dig till ett förnyat användargränssnitt? Positivt, negativt? 
Intervjuperson 1: Det där är lite min natur, jag behöver lite tid på mig. När det är något som 
jag tycker är bra som det här. Då är ögonen inte van och det känns som att allt är lite sämre. 
Men kom igen om en månad så kanske jag tycker det är jättebra. Det ska vara otroligt 
extrembra samtidigt som det gamla måste vara dåligt för att jag direkt ska känna att det är 
toppen. Men ge mig någon vecka eller så, så börjar det kännas bättre.  
Intervjuperson 1: Nej den enda onödiga grejen eller som jag tycker är dubbelt är det där som 
vi pratat om tidigare, anteckningar och beskrivning, att vi skulle ha ett och samma ställe och 
att det skulle vara tvingande att fylla i förklaringar. Så att folk förstår vad det är som ska 
fyllas i och varför. Det ska vara sökbart, man skulle kunna ha en rubrik som är sökbar så att 
man kan söka efter namn t.ex. Även om användaren skriver på samma ställe, om systemet 
på något sätt kan plocka ut det som man vill se i sökfunktion. Då kanske man måste veta vad 
som ska stå på första raden osv.  
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Jonas: Ja det går ju såklart att filtrera det som skrivs av användaren, men det är svårt att 
plocka ut namn t.ex. En lösning för det hade kanske varit att låsa beskrivningsfältet till att 
man måste fylla i efter en viss mall, t.ex. namn först. 
Intervjuperson 1: Då är ju problemet att det finns otroligt många olika typer av fakturor. Och 
då kanske inte namn är väsentligt att skriva på den här fakturan. Resor är en sak som är 
enkel att ha en mall på. Men vi har så otroligt mycket mer, det är entreprenader, det är 
jättemånga olika saker som vi här på avdelningen inte kommer i kontakt med. Även om allt 
behöver specas på ett sätt så kan det vara svårt att få en mall på det. Men jag är jättenöjd 
med det som är egentligen.  
 
 

7.1.2 Intervju 2 – Sekreterare åt ekonomichefen på Trafikverket i 
Borlänge 

 
Jonas: Hur länge har du arbetat med konteringar i CDI? 
Intervjuperson 2: Sedan Trafikverket bildades har jag gjort det här, sedan höll jag på med det 
tidigare också. 
 
Jonas: Hur ofta konterar du? 
Intervjuperson 2: Jag går säkert in 3 gånger i veckan. Om jag säger så då. 
Jonas: Och du gör ett antal fakturor då? 
Intervjuperson 2: Ja, det varierar ju. 
 
Jonas: Vad tycker du om användargränssnittet idag?  
Intervjuperson 2: Utseende-mässigt så är man ju van med det, så det är helt okej. Men jag 
har en grej som irriterar mig väldigt. Jag skickar ut fakturor, det kanske inte alla gör, men jag 
är fakturamottagare och skickar ut till handläggarna och frågar om fakturan är okej och vilket 
AO-nummer det ska gå på. Deras underlag tar jag och bifogar till fakturorna och 
kontrollattesterar. Men, när jag tar ”skicka som e-post” så följer inte ”avsändare” med (här 
visar intervjupersonen problemet för mig så att jag skall förstå). I övrigt har jag inga 
synpunkter, jag tycker det fungerar bra. Eller ja just det, en sak till. När jag ska skicka till 
centraladministrationen så måste jag fylla i ett ”ok” på raden. Det borde kunna gå att skicka 
utan att fylla i det. 
 
Jonas: Är det något som du ser är bra eller dåligt i användargränssnittet? 
Intervjuperson 2: Nej inget speciellt. De dåliga sakerna har jag redan nämnt, speciellt den där 
”skicka faktura med epost”, den kan jag svära över ibland. Centraladministration är inte så 
ofta jag använder, att göra ett ”ok” där kan jag göra någon gång i månaden utan att det gör 
mig något. 
 
Jonas: Har du några tankar runt förbättringar av användargränssnittet? 
Intervjuperson 2: Egentligen skulle det kunna vara bättre om man såg fakturan som en A4 på 
bilden. Och sedan kan du zooma in på de delar du vill se. För nu får man rulla ner och se 
vilket namn det är och så. Har du bra syn så räcker det om du ser hela sidan. 
 
Jonas: Vad tycker du om konteringsdelen? Tycker du att den biten är bra och funktionell? 
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Intervjuperson 2: Den borde kunna vara lite mer dominant. Inget i övrigt som jag stör mig på. 
Jonas: Vilken information är viktig när du gör konteringar? 
Intervjuperson 2: Då får jag scrolla ner, för mig är det viktigt att se vad det är för tjänst/vara. 
Och vem som har gjort resan eller vad det nu är för någonting. Det är det jag behöver ha 
reda på, då sätter jag dit kontonumret och tar ”skicka till” rätt person. Det är de två sakerna 
jag behöver veta egentligen. 
 
Jonas: Om vi vänder på frågan, vad är det för information som är oviktig? 
Intervjuperson 2: Fakturadatum och förfallodatum behöver jag ha, men övrig information 
som t.ex. plusgiro och bankgiro behöver jag inte ha. Det har jag aldrig använt. 
 
Jonas: Finns det tillräckligt med information i användargränssnittet just nu för att göra en 
korrekt kontering? Du behöver inte hoppa mellan vyer för att hitta information? 
Intervjuperson 2: Ja, det är bara vissa leverantörer som skriver minimalt, någon enstaka 
gång. Men det är som det är. Det har att göra med den som beställt, en överenskommelse 
mellan beställare och leverantören. 
 
Jonas: Finns det några problem med att kontera i nuläget? Svårt att välja korrekta konton 
osv? 
Intervjuperson 2: Nej, det har jag inga bekymmer med. Jag får kolla upp nästan varenda 
gång, kaffe och tårta t.ex., våra skatteregler när det gäller intern och extern representation. 
Den får jag klura på nästan varenda gång och komma ihåg att skicka med frågor på fakturan 
till de som är berörda, vilka som deltog osv. Så får jag kontera den i efterhand. Det är svårt 
att veta om det bara står 5 kaffe t.ex. Det är det enda som jag har. Det är ofta tågresor, 
någon enstaka flygresor ibland och ibland något hotell. Jag har väldigt enkla fakturor. En 
enkel avdelning på det viset. 
 
Jonas: Finns det någon/några funktioner som är överflödig när du konterar? 
Intervjuperson 2: Inte utöver ”ok” som jag fyller i på centraladministration. 
 
Jonas: Händer det att en faktura konteras på flera konton/kostnadsställen? Hur gör du då? 
Intervjuperson 2: Det kan vara Diners t.ex., där kan det vara både tåg och hotell t.ex. Ibland 
kan det vara så. Det kan vara 4st som gått på utbildning som kommer från olika enheter, 
avdelningar osv. Det händer ibland, men inte så ofta.  
 
Jonas: Finns det för lite plats i nuvarande användargränssnitt? 
Intervjuperson 2: Nej det tycker jag inte. Konteringsdelen skulle kunna framhävas lite och 
vara mer markerad, det är det enda. 
 
Jonas: Hur gör du när du har kostnader på flera konton/kostnadsställen? Får du räkna ihop 
varje rad för sig eller hur fungerar det? 
Intervjuperson 2: Ja, de får jag räkna för hand. Då får man räkna dessa på sidan av. 
 
Jonas: En sak jag tänkte titta på är en lösning för hur systemet själv kan räkna ihop flera 
rader av kostnader, så att man slipper räkna ut det själv. 
Intervjuperson 2: Det skulle nog vara jättebra tror jag. 
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Jonas: Hur skulle du ställa dig till ett förnyat användargränssnitt? 
Intervjuperson 2: Ibland är det positivt, ibland är det negativt när man får nya IT-system. Det 
är alltid en tröskel i början, men när man kommer över den så känns det bättre. Men ibland 
blir saker bättre och ibland blir det krångligare. Det gäller ju att se vad det finns för fördelar 
och trycka på dessa, och varför det är viktigt. 
 
 

7.1.3 Intervju 3 – Arbetar med leverantörskontran på Trafikverket i 
Borlänge 

 
Jonas: Introduktion av examensarbetet, ena delen av arbetet handlar om att titta på hur 
faktura-informationen kan visas på ett bättre sätt än att visa struktur som efterliknar en 
pappersfalktura. Den andra delen handlar om att titta på hur svårt användarna tycker att 
det är att välja konton när man konterar. Hur upplever användarna att det är att kontera i 
systemet, upplever användarna att det är svårt, blir det mycket fel osv? 
Intervjuperson 3: Att få det på en bild skulle underlätta för oss. När vi arbetar, ja vi kallar det 
korgar(de olika mapparna som man kan bläddra igenom). Om man sitter i ett filter så ser 
man att man sitter med många men man måste ändå titta i beskrivningen. Då måste man 
varje gång scrolla ner och titta vad det är för någonting. Om det syntes direkt hade det 
underlättat. 
Intervjuperson 3: Det här med att välja konton har vi efterlyst också, speciellt vid 
representationskonton och mötesfakturor. Där får vi skicka tillbaka jättemycket varje dag, 
för att man har konterat på fel konto. Om man på något sätt när man konterar på ett 
representationskonto, att man får upp en bubbla eller någonting som frågar om: har du 
tänkt på det här? 
 
Jonas: Vill du berätta lite kort om dig, vad du gör på Trafikverket? 
Intervjuperson 3: Jag jobbar på leverantörsreskontran, i reskontran har vi delat upp det i två 
olika delar, kundreskontran och leverantörsreskontran. Jag började 2010 när Banverket och 
Vägverket slogs ihop. I och med det så jobbar jag väldigt mycket med behörighet. Det har 
varit mitt fokus, sen har jag även varit arbetsledare fram till för två veckor sedan. Under de 
åren jag jobbat som arbetsledare har jag dagligen styrt upp vad som finns för dagen att 
jobba med och fördela på olika personer. Framför allt attester och attestbehörighet har varit 
mitt fokus. 
 
Jonas: Vad ska du göra nu istället? 
Intervjuperson 3: Jag kände att jag ville göra någonting annat. Jag har valt att gå in i 
betalgruppen. Och sköter betalningar, vi är 4 stycken som är med i den gruppen så det är lite 
nya arbetsuppgifter. Eller ja, jag har ju kunnat, jag har varit reserv i och med att jag har varit 
arbetsledare så jag har gjort alla manualer. Men nu går jag in och kör det skarpt varje dag. 
Och det är roligt att få göra någonting nytt. Då blir det mycket att granska fakturor och då 
blir det just det här som jag pratat om att det skulle underlätta med representation att man 
väljer rätt konton, för vi skickar tillbaka jättemycket. 
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Jonas: Det är inför attestering då alltså? 
Intervjuperson 3: Nja, inför betalning kan man säga. Vi har lagt som förslag att innan man gör 
beslutsattesten så ska den gå till filtret för granskning. Då kan man redan där skicka tillbaka 
den för ev. rättelse, är den korrekt så godkänner vi för beslutsattest, och sen tillbaka till oss 
igen för godkännande att betala.   
Jonas: Det är utanför rymden för mitt examensarbete, men det är bra med all form av 
input eftersom CGI vill ha så mycket input som möjligt om systemet. 
 
Jonas: Hur länge har du arbetat med konteringar i CDI? 
Intervjuperson 3: Från första början, 2010. 
 
Jonas: Hur ofta konterar du? 
Intervjuperson 3: Jag konterar inte så mycket, jag konterar kanske, jadu, vad kan det bli i 
månaden. I och med att jag sköter alla resultatenhetens utländska fakturor så konterar jag 
dem. Då kan det bli kanske 10 i månaden.  
 
Jonas: Konterar du bara den typen av fakturor? 
Intervjuperson 3: Ja det är min grej kan man säga. Sen kan det hända att man konterar sånt 
som: om vi får en faktura till filtret som måste rättas så kan vi göra konteringsrader och 
skicka tillbaka dom. Det kan vi också göra. 
 
Jonas: Vad tycker du om användargränssnittet idag? 
Intervjuperson 3: Jag tycker det fungerar bra. Jag känner inte att det är något som man inte 
tycker om. Det är mest det här med scrollningen som jag inte gillar. 
 
Jonas: Är det något specifikt som du tycker är bra med användargränssnittet? 
Intervjuperson 3: Nja, nej jag vet inte riktigt. Det är så svårt, man är så van. Jag tror mer att 
de som konterar mycket kanske tänker på det mer. Det är ju möjligtvis när vi sitter och 
granskar är att när man står här så måste man ställa sig på ett visst sätt för att få med alla 
raderna. Om jag vill se alla konton t.ex. Då måste jag dra upp det. Det vore bra med ett sånt 
kryss, om man klickar på det så åker alla rader automatiskt upp.  
 
Jonas: Är det något du tycker är dåligt med användargränssnittet? Scrollningen har vi 
pratat litegrann om, men är det något mer? 
Intervjuperson 3: Det enda som är, när man öppnar de flikarna här. Så klickar man på den 
här så får man den att ligga fast här. Och det kan vara lite sådär ibland. Den åker fram och 
tillbaka lite sådär. Det kan ju vara något tekniskt som gör att det är så, jag vet inte. I och med 
att vi använder de där rutorna när vi granskar så vill vi ha alla de där flikarna öppna, då vill 
man se historik, man vill se anteckningar och man vill även ha listan. Då kan den åka in ibland 
om man klickar fel. (Under tiden som intervjupersonen pratar om detta så visar hen mig vad 
hen menar) 
 
Jonas: Om du hade gjort någon förändring i användargränssnittet, vad hade du gjort och 
hur hade du gjort det? 
Intervjuperson 3: Just idén om att man ser hela. Det är nummer ett. Att sitta och scrolla är 
inte bra, det skulle gå snabbare om man såg hela bilden. 
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Jonas: Vilken information är viktig när du konterar en faktura? 
Intervjuperson 3: Det är kontona, vilket konto man ska välja. 
 
Jonas: Och det väljer du utefter informationen på fakturan antar jag. Men finns det någon 
specifik information som är viktig, du måste väl veta vilken vara/tjänst som köpts t.ex.? 
Intervjuperson 3: Ja. 
 
Jonas: Behöver du veta något mer? Vad det är för datum? Vilket företag det gäller? 
Referenser? 
Intervjuperson 3: Nej inte för kontering. Men däremot arbetsordern är viktig.  
 
Jonas: Vad tänker du på när du säger arbetsorder? 
Intervjuperson 3: Arbetsorder måste man alltid ha för att få fram konteringen. Man fyller 
först i kontot och sen arbetsordern. Men jag arbetar inte så mycket med det. 
 
Jonas: Men då är majoriteten av informationen här överflödig för dig? (pekar på faktura-
informationen, dvs. där det står vilket företag som utfärdat fakturan, förfallodatum, 
fakturabeskrivning osv.) 
Intervjuperson 3: Vi på reskontran konterar ytterst sällan fakturor det är ute i organisationen 
man gör det. Vi på reskontran granskar och då behöver man i stort sett allt men det skulle 
underlätta att slippa scrolla så all info skulle vara så högt upp på fakturan som möjligt  
 
Jonas: Tycker du att det finns tillräckligt med information för att kunna kontera? D.v.s. du 
behöver inte hoppas mellan vyer och liknande för att göra en korrekt kontering. 
Intervjuperson 3: Nej inte jag i alla fall, men sen finns det ju säkert andra som får hoppa 
mellan underlag och andra sidor och sådär, men i och med att jag inte konterar så mycket så 
är det inget problem. 
 
Jonas: Hade du velat ha fler hjälpmedel när det gäller vilka konton som skall väljas? Vi har 
pratat lite om representationskontona tidigare. 
Intervjuperson 3: Ja, när man konterar på representationskontona så skulle en pop-up ruta 
dyka upp med info. 
 
Jonas: Och där har ni interna rutiner som säger vilka konton som ska användas till vad? 
Intervjuperson 3: Ja, vi har en förkortad kontoplan och där ingår jättemycket information. 
 
Jonas: Är det många konton det handlar om när det gäller representation? 
Intervjuperson 3: Det beror på vad man menar med många. Men nej, det kan ju finnas 
kanske runt 10 representationskonton som fastnar och som det bli kontroll på, men det finns 
andra konton och regler som vi också granskar. 
 
Jonas: Finns det några funktioner som känns överflödiga/onödiga vid kontering? 
Intervjuperson 3: Nej. 
 
Jonas: Händer det att fakturor konteras på flera olika konton/kostnadsställen? Det 
pratade vi lite om tidigare och då pratade vi om att man ska se alla konteringar på en vy. 
Men är det någonting mer? 
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Intervjuperson 3: Däremot om du har med det i gränssnitt. Vi har gula lappar, de är inte 
användarvänligt när det gäller typsnittet, det blir för stora bokstäver på dem. Ibland kan det 
bli hur många lappar som helst på en faktura. Man skulle vilja välja storlek på texten. Som 
det är idag går det inte att göra det. Det har vi sagt många gånger att det skulle vi vilja att 
det ändrades. 
 
Jonas: Vad är det för information man fyller i på gula lappar? 
Intervjuperson 3: Om man säger såhär, dels så använder vi de mycket när vi sitter med olika 
korgar. T.ex. om de hamnar i ett filter med byggmoms så skickar vi på en gul lapp som säger 
att man ska kontrollera att det är rätt moms. Då skickar vi på en gul lapp, om vi skulle lägga 
det någon annanstans så får du inte upp det, om vi lägger det i anteckningar så kommer det 
upp en liten snabb ruta som försvinner. Den gula lappen sitter där så man ser den. Jag tror 
inte på någon funktion där man tar bort gula lappar. Det är lika när vi skickar tillbaka ifrån 
filtret om det är representation eller något sånt. Det är där vi skickar vår information att: nu 
har ni använt fel konton, till det här måste ni bifoga deltagarlista eller program. Det är den 
de ser när vi skickar tillbaka den. Om vi bara skulle skicka tillbaka den och skriva 
anteckningar så skulle användaren tänka att: men vad är det här, varför har de skickat 
tillbaka den här? Och så drar de iväg den igen. Så den funktionen vill jag säga behövs. De är 
bra att ha, och sen kan man ta bort dem. Det spelar ingen roll vem som har skrivit de så kan 
man ta bort dem. 
 
Jonas: Hur skulle du ställa dig till ett förnyat användargränssnitt? Positivt, negativt? 
Intervjuperson 3: Jag är öppen för nytt. Det tycker jag. 
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7.2 Intervjuomgång 2 - designförslag 
 

7.2.1 Intervju 1 – Chefssekreterare på Trafikverket i Borlänge 

 
Intervjun baseras på en grundläggande introduktion av båda designförslagen och efter det 
kommer frågor om varje designförslag enskilt, samt översiktsfrågor. 
 
Jonas: Vi börjar med designförslag 1. Den ser ut såhär: 
 

  
Jonas: Skillnaden är bara i hur fakturan visas på bilden. Själva konteringsbiten ser ut på 
samma sätt som tidigare. Det är avkortat med vilken information som visas. I och med att 
det är mindre information på bilden så får det plats med rader. Den bygger på en enkel 
tabellstruktur, med rubriknamn. En enkel version. Konteringsrutan har blivit lite större så 
att man får plats med fler rader och ger en bättre översikt i startvyn. 
Intervjuperson 1: Då är tanken att alla fakturor ser ut såhär? 
 
Jonas: Ja. 
Intervjuperson 1: Det är ju kanonbra. Är det fler momsrader så blir det fler rader? 
 
Jonas: Ja, precis. Egentligen är det en filtrerad version av ursprungsvyn. Gula lappar kan 
placeras var som helst över fakturainformation. 
Intervjuperson 1: På text också?  
 
Jonas: Ja, precis. 
Jonas: Tydligen så görs det en del fel på konteringen av representationskontona. Min 
tanke på det är att när man knappar in ett representationskonto så kommer en pop-up 
med vilken information som måste vara med. Efter intervjun med intervjuperson 3 fick jag 
veta att många av de konteringarna blir felaktiga och får skickas tillbaka. 
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Intervjuperson 1: Saknar syfte och deltagare osv? 
 
Jonas: Ja, precis. Så det var min tanke för att göra konteringen lite enklare. 
Intervjuperson 1: Ja, det vore bra om man fick lite hjälp. 
 
Jonas: Exakt hur den ska se ut har jag inte tagit fram nu. Det får CGI undersöka närmare. 
En pop-up men vilken information som ska stå där får dem titta vidare på. 
Jonas: Den är som sagt väldigt likt den som finns idag. 
Intervjuperson 1: Den kan man köpa. Bara att slippa scrolla vore bra. 
 
Jonas: Ja, och såhär ser förslag 2 ut: 
 

 
 
Intervjuperson 1: Det finns ingen vits att det är vit text i rubrikerna? 
Jonas: Det såg jag nu på dessa bilder att den vita rubriktexten smälter ihop för mycket med 
den gråa bakgrunden. Det såg bra ut på skärmen hemma, men sämre ut här. Texten skulle 
man kunna göra svart för att göra den tydligare. Man kan säga att faktura-headern på 
samma sätt som i förslag 1. Med header menar jag översikts-informationen i fakturan. Den 
är gjord på ungefär samma sätt, lite andra menyer och färger. Bild på fakturaheadern: 
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Intervjuperson 1: Får jag bara inflika? Du har gjort den där ramen manuellt? 
 
Jonas: Ja 
Intervjuperson 1: Den tyckte jag var väldigt trevlig. Det gör det tydligt vad som är översikt, 
vad som är konteringsdelen och vad som är specen. 
 
Jonas: Bra, i förra versionen är det fast antal kolumner som man på förhand bestämt. I den 
här versionen uppe i högra hörnet har du en settings-knapp. Vilket innebär att du som 
användare bestämmer själv hur din personliga faktura-header ska se ut. Klickar du på den 
ser det ut såhär: 
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Jonas: Då har du alla rader som finns tillgängliga. Du klickar i dem som du vill välja och sen 
stänger du ner den och då blir headern som du själv vill ha den. 
Intervjuperson 1: Men den tidigare headern är grunden? 
 
Jonas: Ja, som den ser ut från början, om du ändrar dina settings så ändras headern. Om 
du väljer fler settings tar det upp större del av skärmen. Settingsen går även att flytta, du 
kan t.ex. sätta företag först om du vill byta plats med logo osv. 
Intervjuperson 1: Då är det bara på denna faktura? 
 
Jonas: Nej, det gäller på alla fakturor. Du bestämmer en egen inställning för vilken 
information du vill visa, och det gäller för alla fakturor. Grundinformationen är lika på alla, 
men sen kan det vara så att leverantören inte fyller i alla fält men då blir bara dessa fält 
tomma, rubrikerna kommer fortfarande ligga med. 
Intervjuperson 1: Om man skulle fylla i allihopa här? Då läggs dem i fler rader? 
 
Jonas: Ja precis. Det ligger 4-5 rubriker per rad. Om man tar alla så kommer de kanske att 
ta 50-60% av skärmens yta. I den här modellen är det ett annat sätt som användaren själv 
kan visa information. Det är på den övre delen av bilden. Är du med på hur jag tänker? 
Intervjuperson 1: Ja 
 
Jonas: Då har vi del 2. Där raderna visas. Där raderna ska konteras. Det är för att testa 
litegrann hur ni användare tycker, det är ett nytt sätt att kontera på. Vill man kontera 
”Design av fakturasystem” så väljer man längst ut kontera rad. Klickar man på den så 
öppnas en ny rad under, den vecklas ut kan man säga: 
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Jonas: Du får med beloppet till raden under sen får man kontera. Strukturen är liknande 
som konteringen är idag. Man fyller i konto och all övrig information och sen trycker man 
på godkänn. 
Jonas: Nu vet jag inte hur ofta det händer, men om jag vill dela på den här raden, om jag 
vill sätta den på två olika konton eller kostnadsställen. Då kan man skriva in t.ex. 246 kr 
och trycker på enter. Så delas den upp i två rader. Resterande belopp skapas det en ny rad 
för. Och lika om du vill splitta vidare. 
Intervjuperson 1: Kan man skapa rader utan att skriva beloppet? Är det enda sättet att skapa 
nya rader? 
 
Jonas: Ja, min tanke är det. 
Intervjuperson 1: Det vore bra om man kunde skapa en ny rad. Jag har en jättestark 
uppfattning om det här, men jag vill höra hela presentationen först. 
 
Jonas: Min tanke var att du borde veta vilken summa du vill kontera på en rad, och därför 
skapas en rad via beloppet. Min tanke är att när raden är konterad så ser det ut såhär: 
 

 
 
Jonas: På knappen visas då vilket konto som det är konterat på. 
Intervjuperson 1: Var ser man arbetsorder? 
 
Jonas: Ja, den borde sitta på knappen också. Arbetsorder är en sån sak som borde visas på 
knappen direkt. Min tanke var att om du vill kontera flera rader så kan man klicka på en 
rad och hålla in ctrl och klicka på flera. Eller shiftklicka om man vill ha ett spann.  
Intervjuperson 1: Men om man delar en rad, det blir inte dolt då? 
 
Jonas: Nej, det kommer att delas i två rader som syns direkt i startvyn. Man kan även 
kontera hela fakturan på samma konto genom ”kontera belopp”. Såhär skulle det se ut när 
hela fakturan är konterad: 
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Jonas: Samma funktion här, gula lappar kan placeras var som helst. Sammanfattning är att 
det är ett helt nytt konteringssätt med en helt ny layout. 
Intervjuperson 1: Intressant tänkt. 
 
Jonas: Det är väldigt inne att veckla upp menyer, om man tänker i webbgränssnitt. Och det 
är ofta det man tänker på när man tänker utveckling av användargränssnitt. Allt ska vara 
dynamiskt, klickar man på en knapp ska något dynamiskt hända. Det är den strategin jag 
tagit på det förslaget. I det andra förslaget har jag enbart ändrat efter de krav som ni hade 
efter första analysen.  
Intervjuperson 1: Vet du att den här varianten finns i något företag finns i något företags 
kontering? 
 
Jonas: Nej. 
Intervjuperson 1: Det jag tänker är att det förutsätter att fakturorna är ganska statiska. Att 
varje rad ska konteras på ett enskilt sätt. Det är väldigt sällan det är så. Här blir man oerhört 
låst. Till skillnad mot din tanke att vara flexibel. Ofta slår man ihop flera rader och konterar 
ut dessa på ett sätt. Och andra på ett annat sätt. Här blir det mer jobb för att du måste 
kontera ut varje rad. Plus att man behöver slå ihop vissa saker med varandra. Vissa rader hör 
ihop. Ibland som representation så kanske man har två konton. Ett där du slår ut en chefs 
förtäring på ett konto och ett arbetsordernummer. Chefen kan inte kontera sin egen 
kostnad. Sen tar man resten på ett annat. Sen kanske man har två konton på varje för att 
beroende på om det är någon internationell stor grej så kanske man har bjudit på ett glas vin 
till maten och då blir det direkt två konton. För att vissa saker får man lyfta moms och vissa 
inte. Vilket gör att då har du väldigt många skärningar. När den som ska attestera funderar 
jag på. Då behöver den också gå in på varje rad. Det blir mer klick än att gå in i den 
nuvarande vyn. För mig känns det mer jobb och mer låst. Man kanske måste ta ett stort snitt 
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av fakturorna och titta på vad är det man slår ihop och vad man inte slår ihop. Det finns ett 
bra tänk i flexibiliteten. Men den biter sig själv i svansen lite. 
Jonas: Ja, men det är jättebra för mig att få den inputen. För min tanke var i princip att 
kontera t.ex. rad 1,3 och 5 idag så måste ni räkna dessa rader var för sig. Min tanke var att 
systemet ska räkna av sig själv. T.ex. om man ctrl klickar flera rader så slås beloppen ihop. 
Intervjuperson 1: Ja, precis. Men om du markerar 2,4 och 7 att de hör ihop. Så slår den ihop 
summorna, kan jag då kontera ut den raden en gång så att det syns att de är ihopslagna? 
 
Jonas: Nej inte så att du ser att de är ihopslagna. 
Intervjuperson 1: Eller måste jag kontera dem en och en? 
 
Jonas: Nej du kan kontera en gång. Och alla tre blir gröna och konterade. Det visas på 
knappen att de är konterade på samma konto och arbetsorder. 
Intervjuperson 1: Precis det är det jag är ute efter. Att man kan slå ihop posterna och slipper 
kontera ut varje rad. Men där får jag uppfattningen att det går att göra så. 
 
Jonas: Ja precis, du kan välja vilka rader du vill ha och kontera alla valda rader på en gång. 
Intervjuperson 1: Men då är det bra genomtänkt. 
 
Jonas: Det är väl det den tillför kan man säga, den hjälper dig att räkna belopp på raderna. 
Det finns ingen hjälp för det idag.  
Intervjuperson 1: Jag skulle vilja ha designförslag 1, fast med den möjligheten. Att man kan 
välja att systemet ska räkna åt mig.  
 
Jonas: Men att den räknar ner det till en rad i botten till konteringen? 
Intervjuperson 1: Ja precis. Att man kan välja flera rader. Och någonstans får man fram att 
man kan välja summan. Sen kan jag välja inklusive moms eller exklusive moms. Det skulle 
vara bra.  
 
Jonas: Men okej. Så strukturen från designförslag 1 och att du kan välja flera rader och så 
räknar den ner till konteringsraden direkt. 
Intervjuperson 1: Ja, så kan jag bara välja inklusive moms eller exklusive moms. Ibland är det 
olika momssatser.  Men du vet vad jag sa förut. Jag måste vänja mig långsamt. Men jag 
förstår tanken med designförslag 2. 
 
Jonas: Man kan väl säga att det jag trodde på förhand var att alternativ 1 skulle tyckas om 
mer. För den är mer lik det ni använder idag? 
Intervjuperson 1: Varför trodde du det? Är det för att man är mer van med det man ser? 
 
Jonas: Just när man ska byta ett sätt att göra någonting är svårare att acceptera än ett sätt 
som ändrar hur informationen visas. Designförslag 1 ändrar bara hur informationen visas. 
Och människan är litegrann så att man tänker: okej, jag känner igen det här, jag vet hur 
man ska göra. Jag kommer snabbt kunna lära mig det nya sättet som informationen visas. 
Designförslag 2 är helt annorlunda, då får man börja om från noll, då är man lite mer 
skeptisk.  
Intervjuperson 1: Precis. Vi är ett jättestort företag. Vi har jättemycket teknik. Det är ganska 
mycket nytt hela tiden. Det finns en viss teknikmättnad. Man orkar inte ta till sig allt till slut. 
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Det måste finnas en stor vinning och det gamla måste vara dåligt för att man ska tycka om 
det. Eller ja, en del är ju på och tycker allt är toppen så fort det kommer något nytt. Man 
måste verkligen förstå vinningen med det och det får absolut inte bli tyngre och krångligare.  
 
Jonas: Ska vi gå in lite på frågorna nu? 
Intervjuperson 1: Javisst. 
 
Jonas: Vi börjar med designförslag 1. Vad tycker du är bra i den jämfört med det ni har 
idag? 
Intervjuperson 1: Det är jättebra att man ser allt på en bild. Man ser de väsentliga delarna. 
Jag gillar att loggan är med. Det ger någon form av att fakturan är unik. Jag gillar att det ser 
exakt likadant ut. Jag har ofta samma typer av fakturor så då blir det enkelt att hitta. Då 
kommer alla ha exakt likadant hela tiden. Det är ju samma sak i designförslag 2, fast där 
väljer man själv vad som visas. Om alla ser fakturorna på samma sätt så är det ganska lätt att 
jobba med varandra och åt varandra. Men jag funderade på att om man ändrar sin setting i 
designförslag 2 så är det på min användare?  
 
Jonas: Ja, precis, bara din användare. Jag ska tillägga att en förutsättning för att det ska 
vara lika struktur är att det är en e-faktura och ingen scannad faktura.  
Intervjuperson 1: Okej, och hur mycket har vi nu? 
 
Jonas: Scannade fakturor förra året var 30-35% och året innan var det ungefär 50-55%. 
Intervjuperson 1: Jaha, så pass mycket som 30%? 
 
Jonas: Ja, men då har det minskat med ungefär 25% på ett år. Och det kommer bli färre 
scannade fakturor. Och anledningen till det är att det är ett företag som scannar 
fakturorna till CDI och de skulle behöva bryta ut informationen manuellt och det skulle bli 
väldigt dyrt. Men det går över till mer och mer e-fakturor. 
Intervjuperson 1: Och de övriga då kommer som tidigare? 
 
Jonas: Ja de ser ut som tidigare. 
Jonas: Är det något du anser är mindre bra med designförslag 1? 
Intervjuperson 1: Nej. Eller går det att få in settings i designförslag 1?  
 
Jonas: Ja, det går. Vill du det? 
Intervjuperson 1: Nja, eller en del kanske tycker att det är fantastiskt att få skapa sin egen 
version. Och sen behöver man ju inte göra det om man inte vill.  
 
Jonas: Ja, men det går. Men det är dyrare att skapa en egen settingsfunktion dels i hur 
kodningen är uppbyggd och det finns en aspekt i prestandan. Varje användare måste spara 
sin egen struktur så det kräver lite mer av systemet. Så det är något man får ta hänsyn till. 
Jonas: På vilket sätt hade förslag 1 förenklat användandet av systemet? Du pratade lite om 
det tidigare med att man ser allt. 
Intervjuperson 1: Ja, det är faktiskt riktigt bra.  
 
Jonas: Ja precis, man ser ungefär 9-10 rader innan man behöver scrolla. Men man får bort 
en del av scrollningen i fakturorna.  
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Intervjuperson 1: Den tar inte bort någon information? En del har ju väldigt mycket 
information på varje rad. 
 
Jonas: Nej inte som det är nu. 
Intervjuperson 1: Okej, och då kommer de att ta upp fler rader om det är så. 
 
Jonas: Ja, precis. Min tanke är att designförslag 1 är skapad med dynamiska kolumner. 
D.v.s. att ju mer text det är i ett specifikt fält, ju bredare blir fältet. Så den hjälper till på ett 
sätt. 
Jonas: Då har vi pratat om designförslag 1, så då går vi över på designförslag 2. Är det 
något du anser är bra i det? 
Intervjuperson 1: Ja, det är fortfarande att det syns allt på samma utan att scrolla. Sen är 
settingsen intressant. Men den information som visas i headern är den som du fått fram 
ifrån intervjuerna? 
 
Jonas: Ja, precis. Sen har jag lagt till någon mer som jag kände var relevant. Det var 
referenser. 
Intervjuperson 1: Men vad har du för extra val i settings som inte finns i headern? 
 
Jonas: VAT-nr, organisationsnummer, leveransadress och fakturaadress. 
Intervjuperson 1: Okej, men var finns bankgiro med här? 
 
Jonas: Den finns inte med alls. 
Intervjuperson 1: Den behöver man. För sökningen är den jättebra. Det kanske står t.ex. 
”Andersson Göran” för det var han som bildade det en gång i tiden. Men nu är det helt 
ologiskt. Bankgiro eller postgiro om det inte finns fakturanummer är det som är lättast att 
söka på. Så man behöver den. Det borde nog finnas med i designförslag 1 också. Personligen 
så skulle jag nog inte använda settings. Men jag skulle behöva bankgiro-nr t.ex. Men en del 
kanske tycker att det är jättespännande. Jag förstår flexibiliteten och möjligheten i det.  
 
Jonas: Vad är det som är mindre bra? 
Intervjuperson 1: Jag är inte så förtjust i konteringen. Det känns svårare och med fler klick. 
Men man skulle nästan behöva kontera ut några stycken för att få en bättre bild av det. 
 
Jonas: Jag vet, jag gjorde så gott jag kunde med bilderna men man får inte känslan av hur 
det är att genomföra. 
Intervjuperson 1: Jag ser kanske inte alla fördelarna med det förslaget. 
 
Jonas: Hur tycker du om hur informationen visas, om vi jämför de två designförslagen? Är 
det tydligare om du har en grå tabellrad t.ex.? Eller räcker det med fetstilat. 
Intervjuperson 1: Jag är lite förtjust i tabellerna i designförslag 2, med svart text. Jag tycker 
om när man sektionerar upp det. Det blir bättre skiftningar för ögat. Någon form av kontrast. 
Men det är nog väldigt olika från person till person. 
 
Jonas: Jag håller med, personligen tycker jag likadant. Jag tycker det är bättre när 
kolumnnamnen sticker ut ifrån den övriga informationen. Så kan man lätt med ögat 
filtrera vad som är information och vad som är rubrik.  
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Intervjuperson 1: Samtidigt är det en jättefin balansgång. Det får inte vara för många typsnitt 
eller textstorlekar. Det måste finnas en balans i det. Jag tycker att det gör det nu, men det är 
viktigt att man inte överjobbar. 
 
Jonas: Då ska vi prata lite allmänt om alla tre användargränssnitten. Är det någon som du 
föredrar? 
Intervjuperson 1: Designförslag 1. Men jag funderar på hur fakturorna ser ut. Jag tänker på 
när man har en stor faktura hur designförslag 2 skulle fungera. T.ex. på Eurocard fakturorna 
som jag visade dig tidigare. Ibland står det inte vilken momssats det är och så måste man 
sortera eftersom det står i datumordning. När det blir riktigt långa fakturor hade den varit 
lite bra. Det vore en extra hjälp om man fick hjälp att räkna. Men det vore inte så stor hjälp 
att bara kunna räkna på ett sätt, utan man hade behövt räkna både inklusive och exklusive 
moms och välja vad man vill ha för stunden. Om man bara fick en så vore det exklusive 
moms, så får man räkna inklusive för hand. Men nej, designförslag 2 känns omständigt. Man 
måste in och peta i varenda rad. Om man har en hel A4 så måste man in och peta på varje 
rad och in och splitta rader. 
 
Jonas: Det kan nog vara så att den är lite omständigare när man splittar rader. I det 
nuvarande systemet så anger du bara summan som du vill ha och så skapas en 
konteringsraden efter den summan. 
Intervjuperson 1: Det som den här är bra på slog det mig nu när du sa sådär. När det är en 
jättestor faktura, som går runt på många olika kostnadsställen och det är många som ska 
kontera ut den. Då är det lätt att man tappar rader eller summor och så är det någon 
stackare som får kontera den för den snart förfaller. Så blir det lite tydligare i designförslag 2. 
Om en rad inte är konterad så blir den inte grön. Men som sagt, jag har mina fakturor, så för 
mig behövs det inte. Men vi har så många typer av avdelningar här på Trafikverket och på 
vissa avdelningar kanske detta vore som en skänk från ovan, där de har andra typer av 
fakturor. Jag kommer sällan i kontakt med gigantiska fakturor. Jag vet inte om du lyckats 
intervjua någon av dem. 
 
Jonas: Är det något du hade velat lägga till i designförslag 1 för att göra den ännu bättre? 
Vi pratade litegrann tidigare om att få den att räkna, både inklusive och exklusive moms. 
Är det något mer? 
Intervjuperson 1: Bankgiro kolumnen, eller postgiro. Settings kan vara bra. 
 
Jonas: Hade du velat att CGI skulle genomföra en förändring och ändra layouten till 
designförslag 1? 
Intervjuperson 1: Ja, faktiskt. Jag var lite skeptiskt med att man inte skulle se fakturan som 
tidigare. Då var fakturorna väldigt unika och lätta att känna igen och man vet hur de är 
uppbyggda. Men jag tycker det är bra och man kan navigera fort i kolumnerna som finns. 
Och jag har min logo, det är skönt. Den jättestora fördelen är att ha allt på samma vy så den 
inte är så stor, och förhoppningsvis inte sida 2 och 3. Varav flera sidor är tomma. Jag tänker 
på bilagor. Kommer de ligga som sida 2? 
 
Jonas: Ja, som tidigare, men du kommer kunna bläddra igenom dem med hjälp av pilarna. 
Intervjuperson 1: Jag gillar verkligen designförslag 1. 
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Jonas: Nu när jag gått igenom allt, vad tycker du om allt runt omkring det jag gjort. Vad 
tycker du om de övriga menyerna och allt runt omkring? Hade det tillfört om man 
uppdaterat designen och gjort det lite snyggare och modernare? 
Intervjuperson 1: Nej. 
 
Jonas: Det är inget så som du stör dig om runt omkring eller så? 
Intervjuperson 1: Det enda som är om man ska vara riktigt petig. Jag har tänkt någon gång 
att konteringsraden är väldigt plottrig. Det är väl det enda. Men samtidigt så vill man ha den 
så liten så allt får plats. Men annars tycker jag att den är bra. Jag tycker inte att det finns 
någon anledning att ändra. 
 
Jonas: Jag skulle kunna framföra att man kanske skulle göra konteringsraden dynamisk så 
att den fyller ut hela raden. 
Intervjuperson 1: Men jag tror att de vill ha det så för att man ska vara tvungen att fylla i 
konto innan man ser alla andra kolumner. Men nej, jag ser inget behov att ändra något där. 
 
 

7.2.2 Intervju 2 – Sekreterare åt ekonomichefen på Trafikverket i 
Borlänge 

 
Intervjun baseras på en grundläggande introduktion av båda designförslagen och efter det 
kommer frågor om varje designförslag enskilt, samt översiktsfrågor. 
 
Jonas: Designförslag 1 ser ut såhär: 
 

 
 
Jonas: Det är väldigt likt det som redan finns, enda skillnaden är att information en som 
visas i fakturan är strukturerad på ett annat sätt, efter en tabellstruktur kan man säga. Sen 
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finns det lite mer plats vid botten för konteringen. Det får plats fler rader utan att man 
behöver scrolla.  
Intervjuperson 2: Sen har du tagit bort en massa information också tycker jag att det ser ut 
som. 
 
Jonas: Ja, det har jag gjort. Input från tidigare intervjuer har sagt att bankgiro saknas i 
faktura-headern. Den ska jag lägga till. I övrigt ska den se ut som den gör här om det inte 
är något som du ser saknas. 
Intervjuperson 2: Nej, det saknas ingenting, den blir bra. 
 
Jonas: Det är 1:an (designförslag 1), den är som sagt väldigt lik. 
 
Jonas: När det gäller 2:an (designförslag 2) är den väldigt annorlunda. Den ser ut såhär, 
fast utan den svarta ramen, den har jag lagt till bara för att markera en viss del: 
 

 
 
Jonas: Tanken här är att det är strukturerat efter samma struktur, en tabellstruktur, med 
lite mer betoning på kolumnnamnen, att de separeras lite mer ifrån informationen. Istället 
för att du har konteringen i botten så konterar du radvis. Eller hela beloppet, genom att 
klicka på ”kontera beloppet”.  
Intervjuperson 2: Lite svårare att ta ställning till den när den är så annorlunda. På 1:an 
känner man igen sig. 
 
Jonas: Jag kommer gå in lite mer på de olika stegen hur det fungerar senare. 
Intervjuperson 2: Här är det ljus text (i kolumnnamnen), det kommer du ändra va? 
 
Jonas: ja, jag har fått den inputen tidigare. Det såg bra ut när jag utformade förslagen 
hemma men mindre bra när texten blir mindre, det kommer bli svart text istället.  
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Intervjuperson 2: Ja, det var svårläst såhär. Annars ser jag inga större svårigheter. Jag kan 
tänka mig det för de som har många rader, för dem blir det bra. Jag har inte det så ofta. 
 
Jonas: Kopplat till den här finns en inställning uppe i högra hörnet. Funktionen med den är 
att du kan välja vilken information som du ska visa här. Varje enskild användare kommer 
få en egen mall som de själva bestämmer. 
Intervjuperson 2: Det är inte per faktura? 
 
Jonas: Nej, du sätter mallen som gäller på alla e-fakturor. Det är bara e-fakturor som 
kommer att omfattas. Och då kommer alla se ut som den mallen. Här är ett exempel på 
hur det kan se ut när du klickat på settings-knappen: 
 

 
 
Jonas: Då har du alla dina alternativa rader i en lista. Där kan du bocka i de rubriker som 
du vill att informationen ska visas från. I den här kan du även flytta runt kolumner, du kan 
t.ex. dra företag ovanför logotyp och det som händer då är att de rubrikerna byter plats. 
Du kan välja dels vilken information som visas och även i vilken ordning den visas. 
Intervjuperson 2: Jag skickar ju fakturorna för okej, och då är det väl min bild de ser, måste 
det bli. Den jag bestämmer. 
 
Jonas: Nja, på deras användare bestämmer de sina egna inställningar. 
Intervjuperson 2: Ja, men dem är inte inne i CDI. 
 
Jonas: Ja, okej. För dem blir det din mall som används. Men jag tänker på kollegor som du 
skickar fakturor till, de ser bilden efter sin egen mall. 
Intervjuperson 2: Ja okej, fast dem jag skickar jag till sköter jag CDI åt. För då gäller det att 
man talar om det där och gör upp vad dem vill se och så. Det blir någonting att tänka på. 
Men annars ser det inget konstigt ut. Det är bra med att man får valmöjligheter. 
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Jonas: Då tänkte jag förklara mer, hur flödet är. Här visas radinformationen, vad som 
handlats osv. Sen om man klickar på ”kontera rad”. Om man vill kontera t.ex. raden med 
746kr. Det som händer då är att under den raden vecklas upp en ny rad under. Som ser ut 
som den tidigare konteringsraden: 

 
 
Jonas: Där fyller man då i konto och de övriga fälten. Sen godkänner man. 
Intervjuperson 2: Det blir tydligt vilken rad man står på? 
 
Jonas: Ja, det andra på sidan gråas ut. Det som du markerat är det som visas och det andra 
gråas ut och går inte att använda. Och om man vill splitta upp den här raden så kan man 
göra det i beloppsraden. Om man vill dela det i en del med 246kr så blir det såhär: 
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Jonas: Resterande belopp delas på en rad och så kan man splitta vidare om man behöver 
det. När man gjort alla konteringar så godkänner man. Och när man har ändrat så 
specificeras den tidigare raden med 746kr efter de specificeringar som man gjort. Nu står 
det bara en rad på 746. Om jag godkänner den här med 246kr och 500kr så ändras den till 
två rader. När man har gjort en kontering så blir raden grön och på knappen visas vilket 
konto som det är konterat på och även arbetsorder. Och när allt är godkänt blir alla rader 
gröna och då kan man skicka vidare. 
Intervjuperson 2: Kontrollattesten är samma som godkänn då? 
 
Jonas: Ja, precis. 
Intervjuperson 2: Du ska inte byta till kontrollattest? 
 
Jonas: Det hade man kunnat göra. Tänkte inte på namngivningen när jag gjorde texten där. 
Intervjuperson 2: För tydlighetens skull vore det bra.  
 
Jonas: Hänger du då med på ungefär hur det fungerar? 
Intervjuperson 2: Ja 
 
Jonas: Då tänkte jag att vi skulle ta lite specifika frågor om varje förslag. Om vi börjar med 
designförslag 1. Sen pratar vi om 2:an senare. Vad tycker du är bra i användargränssnittet 
jämfört med det ni har idag? 
Intervjuperson 2: Det fanns inga inställningar för rubriker i denna? 
 
Jonas: Nej, den är precis som den visas där. 
Intervjuperson 2: För min del föredrar jag det här designförslaget eftersom jag sällan har fler 
rader. Det kan vara för att man är rädd för förändringar. Men designförslag 1 kanske är en 
väg mot designförslag 2. För man får en annan struktur till att börja med. Jag är inte helt 
borta för designförslag 2. 
 
Jonas: Inputen från tidigare är att designförslag 2 känns mer omständig än 1:an.  
Intervjuperson 2: Ja jag kände för designförslag 1 spontant. Jag har ofta bara en rad och 
ibland ska det delas på två konton, då känns det enklare. 
 
Jonas: Det som är bra i den här? Informationen? 
Intervjuperson 2: Ja, informationen 
 
Jonas: Både och? Både det som jag kallar för faktura-header som innehåller 
översiktsinformation och det som innehåller raderna? 
Intervjuperson 2: Ja. 
 
Jonas: Är det något du tycker är mindre bra i designförslag 1? 
Intervjuperson 2: Hur fakturan ser ut som inscannad? Ser det ut som designförslag 1 då? 
 
Jonas: Nej, det gäller bara e-fakturor och inte scannade fakturor. De kommer se ut som det 
gör idag. Det är ett företag som scannar fakturorna idag och det blir dyrt att ta ur manuell 
information från varje faktura. Det är på väg at bli mer och mer e-fakturor, förra året hade 
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ni 30-35% som var scannade fakturor och året inne var det över 50% som var scannade. Så 
det går åt rätt håll och det blir fler och fler e-fakturor. 
Intervjuperson 2:: Jag kan tänka mig hur det blir för handläggarna hur all information ryms. 
Jag ska visa dig ett exempel (Här visas intervjupersonen mig en pappers-faktura på tre sidor 
med väldigt mycket information). Här finns t .ex. tid för avtal, period, användare står det lite 
om.  
 
Jonas: Det är sånt som är relevant när du gör konteringen? 
Intervjuperson 2: Ja, den informationen måste vi ha. Det måste handläggaren veta när de 
konterar, eller när dem berättar för mig. Då går dem på vilken tid och att det debiteras rätt 
osv. Jag har svårt att tänka mig hur det blir när det blir e-faktura. Men det behövs ganska 
mycket information. 
 
Jonas: Det kanske är enklare att behålla dessa invecklade fakturor som scannade eftersom 
det är så mycket information. 
Intervjuperson 2: Ja, det är ju skillnad mot en sån här(Här visas intervjupersonen mig en 
väldigt enkel faktura med en rad som handlats). Den här är enkel och så. Det kan vara bra att 
tänka på att det är mycket information ibland. 
 
Jonas: Men då skulle de undantagsfallen se ut såhär på skärmen, då får man scrolla på 
dessa. Jag har ingen bra lösning på det. Kostnaden är hög om man skulle genomföra det. 
Jonas: Då går vi över på nummer 2. Är det något du tycker är bra i den? 
Intervjuperson 2: Det där med inställningar att du kan bestämma själv vad som visas. Den är 
bra. Det är nog det jag tyckte var positivt. 
 
Jonas: Tycker du att den inställningsfunktionen är gjord på rätt sätt eller skulle du vilja 
göra den annorlunda? 
Intervjuperson 2: Nej, jag tycker den är bra. 
 
Jonas: Vad tycker du är mindre bra? 
Intervjuperson 2: Det är en större förändring som jag har svårt att ta in. Byta ut godkänn mot 
kontrollattest så det blir tydligt vore bra. 
 
Jonas: Vilket av användargränssnitten föredrar du av det som finns idag och dessa två 
alternativ? 
Intervjuperson 2: (Här plockar intervjupersonen tidigt bort designförslag 2 och funderar en 
stund på de övriga två alternativen). Jag sitter och funderar på hur det blir om det blir en 
blandning av e-fakturor och andra fakturor. Det blir rörigare. 
 
Jonas: Ja, du kommer då ha två olika layouter kan man säga. 
Intervjuperson 2: Det kommer bli rörigare för handläggarna som jag skickar till. Det vore bra 
om det blev enhetligt. Då får jag nog välja det som finns idag. 
 
Jonas: Den som finns idag är baserad på en layout för e-fakturor och sen kommer varje 
enskild scannad faktura att se ut på ett sätt. Specificerat av den man köper någonting av. 
Alla har olika utseenden på sina fakturor. Idag finns också fakturor som ser olika ut. 
Däremot blir det kanske inte samma kontrast. 
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Intervjuperson 2: Lite tveksam till att det blir olika layouter. Det är det jag känner. Om vi 
säger att det blir designförslag 1 då är det så. Då är det en sak, men om fakturorna ser olika 
ut så känner jag på mig att jag kommer få massor med frågor. 
Jonas: Hade jag kunnat ändra någonting för att göra designförslag 1 bättre än den layouten 
som redan finns? Du sa innan att om allt vore enhetligt hade du valt 1:an då? 
Intervjuperson 2: Ja, då vore den helt okej.  
 
Jonas: Du vill då inte byta användargränssnitt? 
Intervjuperson 2: Nej. Men skulle man kunna föra över och ha inställningar på designförslag 
1? 
 
Jonas: Ja det skulle man kunna göra. 
Intervjuperson 2: Det kunde vara något. 
 
Jonas: Känner du fortfarande att nuvarande användargränssnitt är bättre? 
Intervjuperson 2: Ja, så länge det är uppdelat känner jag så. 
 
Jonas: Nu har jag mest fokuserat på faktura-delen och konteringsdelen. Är det något annat 
runt omkring menyerna och övrigt som du skulle vilja göra om? 
Intervjuperson 2: Nej, det är det vi pratade om på intervju 1. Centraladministration och 
skicka till. 
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7.2.3 Intervju 3 – Intervjuperson 3 arbetar med 
leverantörsreskontran på Trafikverket i Borlänge och 
intervjuperson 4 arbetar som systemförvaltare i CDI på Trafikverket 
i Borlänge 

 
Intervjun baseras på en grundläggande introduktion av båda designförslagen och efter det 
kommer frågor om varje designförslag enskilt, samt översiktsfrågor. 
 
Jonas: Det här är designförslag 1: 
 

 
 
Jonas: Det man kan säga om den här är att jag har gjort om hur informationen visas. Tagit 
bort en del information. Designat den efter en tabellstruktur. Och även fått plats för 
raderna, vad som handlats. Det är lite större yta vid konteringsdelen. Tanken är nu att man 
ska se fler rader. Detta förslag är väldigt likt det ni använder idag, man konterar på samma 
sätt som tidigare.  Enda skillnaden är att informationen som visas är placerad på ett mer 
strukturerat sätt. Tanken är att gula lappar placeras var som helst på den vita ytan. Det 
som framkommit från tidigare intervju är att bankgiro saknas i headern. 
Intervjuperson 4: Jo det måste vi ha, betalningsinformationen. Organisationsnummer finns 
inte heller va? 
 
Jonas: Nej 
Intervjuperson 4: Det behöver vi också. 
 
Jonas: Är det något mer som ni ser saknas? 
Intervjuperson 3: Nej men det är organisationsnummer och betalningsinformation.  
Intervjuperson 4: Sen har vi anläggningsid på vissa. Inköpsorder på vissa. Det är såna som 
borde visas om det finns. 
 
Jonas: Ja men det är jättebra. 
Jonas: Det var den. Då tittar vi på designförslag 2: 
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Jonas: Nu ska vi testa något helt nytt. Man kan dela in designen i två delar. Den övre delen 
består av en header, här står översiktsinformationen i fakturan. På raderna under står 
varje rad som har handlats. Tanken här är att konteringsdelen i botten är borta. Du 
konterar varje rad för sig eller hela fakturan genom att klicka på ”kontera beloppet”. Man 
kan ctrl-klicka på t.ex. rad 1,2 och 3 för att markera dessa och klickar på ”kontera rad” för 
att kontera alla tre raderna. Det finns även en settings uppe i hörnet som bestämmer 
vilken information som ska visas i headern. 
Intervjuperson 4: Vilken information finns att välja i settings? 
 
Jonas: Här är det som finns att välja på: 
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Jonas: Nu har jag ju missat några här, eftersom du sa att det finns t.ex. anläggningsid som 
inte jag har haft med sen tidigare. Men här specas det vad som finns. Man klickar i vad 
man vill ska visas och vad som inte ska visas. Dessa går att flytta, t.ex. kan man flytta 
företag högst upp och då kommer den rubriken att visas först i headern. 
Intervjuperson 4: Okej, man kan möblera som man vill alltså? 
 
Jonas: Precis. Och man väljer då helt själv vilken information som ska visas. Denna 
inställning blir då individuell och man väljer själv vilken information som ska visas. Det 
kommer att gälla för alla e-fakturor. Det kommer inte alla gälla på scannade fakturor. 
Intervjuperson 4: Nej där finns det ju inte på rad nivå. 
 
Jonas: Exakt. Så det är tanken med den delen. 
Intervjuperson 3: Sen när man har tryckt på ”kontera rad”, vad händer då? Hur kommer det 
upp när man öppnar den sen när den är konterad? 
 
Jonas: Det ser ut såhär när du klickar på ”kontera rad”: 
 

 
 
Jonas: Summan följer med över hit och du fyller i informationen och när du fyller i konto 
på raden så ändras de andra rubrikerna precis som tidigare. När konteringen är klar klickar 
du på godkänn. När du klickat godkänt så blir raden grön. 
Intervjuperson 4: Så beroende på vilket steg det är i godkänner man kontroll eller 
beslutsattest? 
 
Jonas: Ja exakt. Man godkänner själva kontrollattesten. 
Intervjuperson 3: Är konteringsrutan fortsatt öppen sen eller blir den stängd? 
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Jonas: Den blir stängd. Det som visas är vilket konto som den är konterad på och även 
arbetsorder på knappen.  
Intervjuperson 3: Men man ser inte vem som har beslutsattesterat den? 
Intervjuperson 4: Eller vem som kontrollattesterat? 
 
Jonas: Nej 
Intervjuperson 3: Så då måste man öppna den raden? 
 
Jonas: Ja, exakt. Jag ska tillägga att det här är endast konteringsdelen och inte 
attesteringsbiten. Då kanske man måste göra om attesteringen för att visa mer 
information än vad som visas här. 
Intervjuperson 3: Ja, för att när vi granskar tittar vi gärna på vem som beslutsattesterat vid 
egna utlägg och så. 
Intervjuperson 4: Vem som konterat och vem som attesterat.  
 
Jonas: När man ska splitta upp en rad. Om jag vill dela raden med 746kr till en rad med 
246, så ändrar jag beloppet till 246 och trycker på enter: 
 

 
 
Jonas: Då skapas en ny rad med 246 och ytterligare en rad med resterande belopp som kan 
konteras på samma sätt. När denna kontering är gjord så delas raden upp i två delar, 
baserat på vad man angett för belopp. När du har konterat alla rader så ser det ut såhär: 
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Jonas: Då kan man skicka fakturan. Då är summan noll och som tidigare så räknas beloppet 
ner till dess att man kommit ner på 0. 
Intervjuperson 4: Om man väljer den här ”kontera belopp” då? 
 
Jonas: Om du väljer den ser det ut på samma sätt, det vecklas upp en rad och man får välja 
konto på den. Man kan göra på samma genom att ctrl-klicka på flera rader och trycka på 
”kontera rad”. Och det öppnas en rad under dem. 
Intervjuperson 4: Då tänker jag, ctrl-klicka, det fungerar för några. Men då är det nästan 
bättre att ha rutor att klicka i. 
 
Jonas: Jag övervägde det när jag gjorde förslaget. Men man kanske skulle ha gjort så för att 
majoriteten av användarna skulle förstå hur man väljer flera. Då skulle man kunna ha en 
bock i varje rad. Men då är frågan om man skulle haft ”kontera rad” på samma ställe eller 
om man skulle haft den längst ned då. Frågan är om man förstår att om man bockar i flera 
rader och klickar på ”kontera rad” så konteras alla dessa rader. Det var därför jag gjorde på 
det här sättet. Men ditt sätt kan ju vara ett sätt som kanske blir lättare. 
Intervjuperson 4: Vi vet hur folk är. Om man trycker ctrl + delete så förstår inte vissa ändå.  
 
Jonas: Det kan vara för svårt för vissa användare som jag gjort nu. 
Jonas: Förstår ni hur det skulle fungera då? 1:an är väldigt lika det ni redan har idag. 
Intervjuperson 4: Där är bara stylesheeten ändrad.  
 
Jonas: Precis. Och nummer 2 är helt annan kontering. 
Intervjuperson 3: Det är klart, när det är någonting helt nytt så vill man ju testa för att se. 
Det är svårt att säga innan. 
 
Jonas: Men du hänger med på ungefär hur flödet skulle fungera ändå? 
Intervjuperson 3: Ja det gör jag. 
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Intervjuperson 4: Den var lite kläm-check den här. Men det saknas viss information. Ska man 
se en viss information i det här steget och en annan information i attesterings-steget och all 
information i granskningssteget. Är tanken så eller ska man se samma information i alla 
stegen? 
 
Jonas: Tanken är att man ska se olika information i olika steg, anpassat till varje steg. Det 
här är då anpassat för kontertings-steget.  
Intervjuperson 3: Då kan man säga att när det blir dags för attestering så kommer ett nytt 
steg? 
 
Jonas: Ja, precis.  
Jonas: Vi ska gå in mer enskilt på varje förslag och prata lite mer om dessa, vi börjar med 
förslag nummer 1. Vad tycker ni är bra i det användargränssnittet, jämfört med det ni har 
idag? 
Intervjuperson 3: Det är bra att se vad som finns på den. Beskrivningen, vad fakturan 
innehåller, det är klart att det kan vara mer information. När vi sitter och granskar så tittar ju 
vi vad det är för något så jämför vi det mot kontot. 
 
Jonas: Du tänker att designförslag 1 skulle kunna användas även i senare steg, när man ska 
attestera? 
Intervjuperson 3: Ja, eller när man ska granska. När man öppnar nuvarande fakturor så får 
man scrolla ner. 
Intervjuperson 4: Ja, det är mer komprimerat i designförslag 1, man ser all information. Fast 
det beror på, ser man alltid hela fakturan? 
 
Jonas: Nej det gör man inte, den är specad efter den storleken som är. Skulle man få 
väldigt många rader så får man scroll i den också. Men man ser i alla fall 9-10 rader från 
början i jämförelse med nuvarande version där du inte ser en enda rad.  
Intervjuperson 3: Då tänker jag när vi har diners t.ex. Då får man gå ner och så är det ändå 
bara ett fåtal rader. Så det hade man sett då ändå. Det är en fördel. 
Intervjuperson 4: Sen är konteringen som vanligt.  
 
Jonas: Den är precis som innan. Det ser du som en bra sak, att slippa lära om? 
Intervjuperson 4: Nej, visst kan man lära om, men det blir jobbigt. Det är jobbigt i ens eget 
huvud att tänka om.  
Intervjuperson 3: Det är svårt när man inte ser hela. Var fyller man i arbetsorder? 
 
Jonas: Det fungerar lika som nu, skriver man i konto så får man ett fält med arbetsorder. 
Intervjuperson 4: Ja precis, konto ger arbetsorder. 
 
Jonas: Är det något som är mindre bra med designförslag 1? 
Intervjuperson 4: Nej, den är ju tydligare. Men det saknas lite information. Vad händer då? 
 
Jonas: Det går att pressa in på en av de rader som redan finns.  
Intervjuperson 4: Ja, det saknas ju lite nu. Jag har precis varit i möte och lärt mig om 
stylesheets. Och problemet med våra fakturor är den här fakturameddelande-rutan. Där har 
man klämt in så mycket information. Man har taggat in en massa information där som man 
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inte vet var man ska placera. Det är den man skulle vilja splitta upp. Och titta på var ska man 
läsa upp det. Och behövs verkligen all information? 
Intervjuperson 3: Ja precis, ibland kan det vara mycket mer information i den rutan. 
Intervjuperson 4: Och tydligen styr man informationen in i de här taggarna fick jag lära mig 
på mötet.  
 
Jonas: Jag vet inte exakt hur uppbyggnaden är i CGI’s system i det bakomliggande. Det kan 
vara så att i exempelfallet med NCC så kan det vara så att CGI placerar all information som 
de inte vet var de ska placera annars i fakturameddelande-rutan. Det kan också vara så att 
NCC fyller i all information i den rutan och då kan det vara svårt att filtrera bort 
information som redan finns.  
Intervjuperson 4: Ja, för det kan vara jättemycket. Ibland kan det stå en massa blaj-blaj. 
Ibland repeteras samma information som finns i övriga fakturan. Den skulle man vilja se 
över. 
 
Jonas: Ja, just designförslag 1 är skapat med dynamiska tabeller. Så ju mer information 
som står i ett visst fält, ju bredare blir fältet. Den tar hänsyn till det till viss del. Men om 
det blir extremt mycket text så bygger den på höjden ändå.  
Intervjuperson 3: Blir det samma textstorlek som innan? 
 
Jonas: Det är ungefär samma. Det är en annan textstil än tidigare. Men just med textstil 
och storlek på text kan man justera enkelt senare. Tanken är upplägget att visa 
information som en header istället för en pappersfaktura i datorn, det är min tanke att 
försöka digitalisera det på det sättet. 
Intervjuperson 3: Ja, om man tänker i nuvarande fakturor så är det mycket tom plats som 
man kan nyttja. 
 
Jonas: Ja, precis, jag märkte det direkt när jag strukturerade det i en tabellstruktur istället 
så märkte jag att man får plats med samma information men på mycket mindre plats.  
Intervjuperson 4: Det är lite svårare att läsa texten i designförslag 1. Vi är väl runt 50 de 
flesta som jobbar här. Det får inte vara för ljust och inte för litet.  
 
Jonas: Jag diskuterade det med intervjuperson 1 också på designförslag 2 att byta texten 
från vitt till svart. Det var svårare att se med det vita när texten blev mindre jämfört med 
på skärmen hemma. 
Intervjuperson 4: Svart är alltid bra. 
Intervjuperson 3: Men vad tyckte hen om den här nya, d.v.s. designförslag 2? 
 
Jonas: Hen tyckte att designförslag 1 var det bästa alternativet, hen tyckte att 
designförslag 2 var lite omständigt.  
Intervjuperson 4: Ja, den är nog lite meckig. De som arbetar här kommer säga: ”Men gud, 
måste jag kontera varje rad?”. 
Intervjuperson 3: Ja precis, innan de hittar på hur man ska göra. 
 
Jonas: Fördelen med den är att den räknar ihop beloppen på de rader man väljer. På 
designförslag 1 måste man själv räkna ihop de rader man vill kontera.  
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Intervjuperson 4: På förslag 2 borde knappen med kontera hela fakturan vara högst upp, så 
man ser den först. Texten som visas i headern nu, är det all information som finns eller 
kommer man åt information i anteckningar som tidigare? 
 
Jonas: Precis, man kommer åt all annan information i anteckningar precis som tidigare. Så 
det är ingen skillnad där. 
Intervjuperson 4: I så fall kunde man ha kugghjulet för att välja vilken information som ska 
visas. Men viss information borde vara fast. Kontrolldelarna borde vara fasta. Det som ingår i 
kontroll- och beslutsattestens ansvar.  
 
Jonas: Det kan man absolut göra, man kan låsa viss information. Vi har halkat in 
automatiskt på designförslag 2, men är det något som ni ser är bra med den? 
Intervjuperson 4: Det är lite spännande tänk. 
 
Jonas: Man kan säga att grunden i design 2 är baserad på webgränssnitt. Att allt ska vara 
dynamiskt. När man trycker på en knapp så sker en händelse. Det är det som det bygger 
på, att när man klickar på en knapp så vecklas det upp en ny flik som man konterar i. Men 
det finns både positiva och negativa saker med det.  
Intervjuperson 3: Men det är ju alltid så. När det är någonting nytt så är det svårt. 
Intervjuperson 4: Jag tror att designförslag 1 är enklare för verksamheten. Designförslag 2 är 
lite crazy.  
 
Jonas: Det var litegrann så jag tänkte när jag gjorde den, för att testa gränserna om 
konteringen ska ta en annan väg eller om man ska köra på det som redan finns idag.  
Jonas: Hur tänker ni kring rubriker markerat med grått jämfört med förslag 1 som bara har 
fetstilade rubriker. 
Intervjuperson 4: Designförslag 1 är tydligare.  
Intervjuperson 3: Men det är lite för att den andra har vit text. 
Intervjuperson 4: Det kan vara så, om den andra vore med svart text så kanske det inte 
spelar någon roll.   
Intervjuperson 3: Jag tycker designförslag 1 var bra. Den var ren. 
 
Jonas: Ja, den är enklast möjliga utförande. 
Intervjuperson 4: Och enklast är ju bäst.  
 
Jonas: Oftast är det så. Hur tänker ni kring settings? 
Intervjuperson 4: Det är lite kul, det är som att få välja sina egna kolumner. Men som sagt, 
vissa saker borde alltid finnas. Borde vara låsta. 
 
Jonas: Men det är något ni skulle kunna tänka er att ha på designförslag 1? 
Intervjuperson 4: Ja, det vore lite kul. Lite nytt. Man får inte fastna i det gamla. 
Intervjuperson 3: Nej med det är ju så, man ska ju utvecklas. 
Intervjuperson 4: Designförslag 2 var lite för vågat. Men det är det vi behöver. Vi behöver 
nytänk så man kommer vidare och inte sitter i det gamla. Men det är som intervjuperson 3 
sa, man behöver smälta det lite. 
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Jonas: Ja, men det är det den här undersökningen bygger på. Att titta på vad som fungerar 
och vad som inte fungerar så att CGI vet vilken väg de ska ta. 
Intervjuperson 4: Det som skulle vara kul vore om man fick dessa alternativ och hade en 
testgrupp som fick det på sina datorer och som fick testa. Det vore perfekt. 
 
Jonas: Saken är den att det tar väldigt lång tid att göra om användargränssnitt. Om man 
ska utveckla något nytt så måste man veta vilken inriktning man ska ta tidigt. Om man 
utvecklar två riktiga förslag som fungerar och sen ska man kasta en så kostar det massor 
med pengar i onödan. På något som inte kommer användas. Men det här är första steget i 
att kolla vad som fungerar och inte. 
Intervjuperson 4: Nej en combo vore bra. 
 
Jonas: Hur tänker du när du menar kombo? 
Intervjuperson 4: Designförslag 1 med settings. 
 
Jonas: Jag tycker också settings är riktigt bra. Vilket av användargränssnitten föredrar ni 
och varför? Men där har vi väl kommit fram till 1:an? 
Intervjuperson 3: 1:an ja.  
 
Jonas: Fast då tillagt med settings. Är det något mer ni hade velat ändra i 1:an för att göra 
den ännu bättre? Vi har pratat lite om några rubriker som saknats. 
Intervjuperson 4: Nej men som sagt. Vissa fält saknas och vissa fält borde vara låsta i 
settings. Men jag tycker designförslag 1 är bra, den är ren. 
Intervjuperson 3: Ja precis, just det att man får så mycket information direkt när man öppnar 
bilden.  
Intervjuperson 4: Det känns strukturerat och bra. 
 
Jonas: Hade ni velat att CGI skulle starta en utveckling av något liknande designförslag 1 
och genomföra det? 
Intervjuperson 4: Ja, det är det vi håller på med. Det är därför jag lärt mig stylesheets. Jag 
tänkte jag skulle testa själv först och se om jag får till något bra. Vi får lite önskemål från 
användarna då och då. Speciellt när det kommer mer och mer elektroniska fakturor. Nu är vi 
uppe i 80 % elektroniska. Tidigare när det var scannade fakturor så hade varje företag sina 
egna stylesheets. Men nu måste vi fundera på hur vi visar upp våra elektroniska fakturor. 
 
Jonas: Jag håller med. Det är en ganska enkel sak som skulle underlätta för användarna. 
Sen är det bara att bestämma exakt hur den ska se ut. Om den ska se ut som designförslag 
1 eller om den ska se ut på ett annat sätt. Men det verkar som att designförslag 1 är ett 
steg i rätt riktning. 
Intervjuperson 4: Jajamän. Det är bra, den kan du lämna som förslag. 
 
Jonas: Ni har inga åsikter om något annat sätt som ni hade velat se informationen på? 
Annat än den tabellstruktur som visas nu.  
Intervjuperson 3: Nej 
Intervjuperson 4: Men det är svårt att tänka själv. 
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Jonas: Tabellstruktur är ett klassiskt sätt att visa information i webgränssnitt så det vet 
man ju fungerar bra. 
Intervjuperson 4: Annars är det att få det så likt en faktura som möjligt. Det är det man kan 
tänka sig. Att stylesheeten sätts upp precis som en faktura. 
 
Jonas: Men då är den liknande den strukturen som finns idag? 
Intervjuperson 4: Nej inte riktigt.  
 
Jonas: Det var så CGI tänkte i alla fall när de skapade strukturen som finns idag. 
Intervjuperson 4: Ja, men de tänkte nog lite fel. Det har de hört några gånger. 
Intervjuperson 3: Men har de gjort den här själv eller har de fått input från oss? 
Intervjuperson 4: De har fått saker som måste vara med från oss. 
 
Jonas: Hur tänker ni på det som ligger runt omkring det som jag tittat på, är det något i 
övriga användargränssnittet som ni skulle vilja ändra på? 
Intervjuperson 4: Ja, om rutan med bilagor är full så kommer man inte åt alla bilagor. 
 
Jonas: Okej, de hamnar utanför bilden? 
Intervjuperson 4: Ja, precis. 
 
Jonas: Och det kommer ingen scroll eller så? 
Intervjuperson 4: Nej. Jag har inte lyckats få någon scroll. 
Intervjuperson 3: Det har jag inte tänkt på. Men man är ju inte i behov av att öppna alla 
underlag heller.  
Intervjuperson 4: Men man vill gärna kunna öppna alla underlag om man behöver det. 
Rutans storlek nu är fast som jag har förstått det. Och då skulle man kunna ha så att den 
anpassas efter dokumenten. 
 
Jonas: Precis, det borde inte vara så svårt att genomföra heller. Det var en jättebra input. I 
exempelfallet skulle den då kunna tryckas ihop ännu mer och ge ännu mer plats för övrig 
information.  
Intervjuperson 3: Men i konteringsdelen kommer man fortfarande att kunna dra upp den 
ytan och göra den större? 
 
Jonas: Ja, det går precis som tidigare. Du kan dra den i princip hela vägen upp. Den övriga 
informationen blir då scrollnings-bar, precis som idag. 
Jonas: Inga andra tankar? 
Intervjuperson 4: Designförslag 1 var bra. 
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7.3 Instruktioner till designförslag 
 

7.3.1 Designförslag 1 

 

Introduktion designförslag 1 
Denna introduktion kommer att förklara hur designförslag 1 fungerar, både med text och 
med bilder. Introduktionen kommer att innehålla de förändringar som skett i 
användargränssnittet och hur dessa förändringar skulle fungera vid en implementering. 
 

Designförslag 1: 
Skillnaderna i detta designförslag mot det nuvarande användargränssnittet är följande: 

- Bilden som visar en faktura har ersatts med en avsmalnad version. Istället för att visa 

all information som finns på fakturan så visas endast den information som är mest 

nödvändig för att kunna genomföra en kontering. I och med att fakturan tar mindre 

plats så kommer det även att finnas möjlighet att se vilka tjänster/varor som handlats 

på fakturan. Det kommer att synas ca 5-10 av de ”handlade” raderna, intervallet i 

dessa rader beror på användarens skärmstorlek. 

- Den andra och sista skillnaden i detta designförslag är att konteringsrutan har blivit 

något större, detta för att få plats med fler rader i ursprungs-vyn, utan behovet att 

förstora denna för hand. 

- Gula lappar placeras var som helst i faktura-bilden. Det finns nu mindre plats än 

tidigare för gula lappar och en förutsättning för detta är att användaren själv kan 

välja storlek på text i de gula lapparna (annars kommer fakturabilden bli full av gula 

lappar om det inte finns möjlighet att minska textstorleken). 

Sammantaget är detta designförslag väldigt likt det nuvarande användargränssnittet. Med 
effektiviseringar främst gällande vilken information som faktura-bilden visar. 
 
Designförslag 1 ser ut enligt följande: 
 

 



73 

 

 
7.3.2 Designförslag 2 

 

Introduktion designförslag 2 
 
Denna introduktion kommer att förklara hur designförslag 2 fungerar, både med text och 
med bilder. Introduktionen kommer att innehålla de förändringar som skett i 
användargränssnittet och hur dessa förändringar skulle fungera vid en implementering. 

 
Designförslag 2: 
Skillnaderna i detta designförslag mot det nuvarande användargränssnittet är följande: 

- Fakturabilden kommer att delas upp i två delar, den gamla konteringsrutan kommer 

att försvinna helt.  

o Del 1 av fakturabilden: Fakturabilden ersätts med en faktura-header som 

innehåller den viktigaste informationen, se bild 1. Denna header kommer att 

levereras i det standard-format som visas på bilden. Kopplat till detta finns ett 

vitt kugghjul (settings, se bild 2). När användaren klickar på detta kugghjul så 

har användaren själv möjligheten att ändra vilken information som visas i 

faktura-headern, den blir i och med detta individuell för varje enskild 

användare. Användaren kan då klicka i och ur information och därmed välja 

vad som visas och vad som inte visas(se bild 3). Användaren kan även flytta de 

olika informationsraderna och ändra i vilken ordningsföljd som informationen 

visas, den informationen som är bockad och som ligger högst upp kommer att 

visas först, informationen som är bockad som ligger näst högst upp kommer 

att visas som tvåa, osv. 

o Del 2 av fakturabilden: Denna del som är placerad under faktura-headern, 

kommer att innehålla alla de rader som handlats på fakturan. Alla enskilda 

rader har varsin rad och längst ned finns en rad med den totala summan som 

ska konteras. Bild 4 visar utseendet på denna del. I och med att 

konteringsrutan nu är borttagen kommer kontering att ske på ett annorlunda 

sätt mot tidigare. Användaren kan välja mellan två alternativ, antingen kan 

kontering på en eller flera rader ske (för att markera fler rader kan 

användaren ctrl-klicka på varje rad, eller shift-klicka om man vill markera ett 

spann med rader). När användaren valt de rader som ska konteras så klickar 

användaren på ”kontera rad”, se bild 5. När detta är gjort kommer ett fönster 

att öppnas under den raden som markerats längst ned, se bild 6. Nu är den 

nya konteringsvyn öppen. Precis som tidigare skriver användaren in den 

information som behövs (detta görs efter samma struktur som tidigare). När 

användaren känner sig klar med detta så klickar man på ”Godkänn”. Om 

användaren ändrat sig och inte längre vill kontera raden/raderna så klickar 

man på ”Gå tillbaka”. Om en rad godkänts blir denna grön, knappen kommer 

att byta text från: ”kontera rad” till det konto och kostnadsställe som raden 

konterats på och totalsumman kvar att kontera kommer att uppdateras. När 

hela fakturan är konterad kommer alla raderna att vara grön-markerade och 

summan på ”Kvar att kontera”-raden kommer att vara 0kr. Om användaren 
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skulle vilja kontera alla rader på fakturan utan att behöva markera alla rader, 

så kan man direkt kontera på sista raden, d.v.s. raden med ”Kvar att kontera”. 

o Om användaren skulle vilja dela upp en rad i flera delar så är detta också 

möjligt. Det man gör då är att klicka på ”kontera rad”. Om summan på raden 

från början är 746,00 så kommer denna summa automatiskt att följa med till 

konteringsraden, där kan användaren ändra summa på denna rad, om man 

t.ex. skriver in 246,00 och trycker på enter så kommer en ny rad att skapas 

med resterande belopp, i det här fallet 500,00. Om man gjort något fel i 

delningen av rader kan man klicka på ”Gå tillbaka” för att de handlade 

raderna ska återgå till det ursprungliga värdet, d.v.s. man raderar eventuella 

delningar i raderna som man genomfört. (Bild 7 visar hur man delar en rad) 

o Gula lappar kan precis som i tidigare användargränssnitt placeras var som 

helst över både faktura-headern och de handlade raderna. 

 
Sammantaget kommer detta designförslag att bidra med ett helt nytt konteringssätt. 
Konteringssättet gör att användaren själv inte behöver hålla koll på summor (utom i de fall 
där handlings-rader måste delas upp). Det bidrar även till att visa fler handlings-rader än 
tidigare. I och med att konteringsrutan tagits bort helt i grund-vyn och är dynamisk 
(konteringsraden visas när man kallar på den) så finns mer plats åt handlings-rader. Vilket 
gör att grund-vyn visar många flera rader.   
 
Bild 1 
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Bild 2 

 
 
Bild 3 
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Bild 4 

 
 
Bild 5 
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Bild 6 

 
 
Bild 7 
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7.4 Specifikation av enskilda intervjuer – nulägesanalys 
 

7.4.1 Intervjuperson 1 - Chefssekreterare 

 

 Intervjuperson 1  

Problem i nuvarande 
användargränssnitt 

1. Mycket scrollande efter information i fakturabilden. 
2. Dåliga specifikationer i vissa fakturor. 
3. Förslagsrutan som ger förslag på konton kommer fram lite 

för snabbt och då måste man ta hand om denna ruta, 
antingen välja konto eller stänga ned förslagsrutan. 

4. Konteringsrutan är liten när det kommer till 
samlingsfakturor, d.v.s. fakturor där man konterar på många 
olika konton, det är då lätt att missa konteringsrader. 

5. Beskrivningsraden är lite för liten. 
6. Mycket information skrivs under anteckningar. Denna 

information är inte sökbar när man söker bland fakturor, det 
vore bättre om man skrev på beskrivningsraden istället då 
denna är sökbar. 

7. Systemet hjälper inte till att räkna ihop summorna av flera 
rader. D.v.s. om man handlat något och vill kontera flera 
rader med handlade artiklar måste man räkna dessa rader 
separat på en miniräknare. 

Förslag på ändringar 
i nuvarande 
användargränssnitt 
(från användaren 
själv) 

1. När det är många konteringar i samma faktura så borde 
konteringsrutan expanderas direkt när fakturan visas, då 
minskas risken för att folk som inte är vana att hantera 
fakturor missar någonting. Detta förslag skulle i så fall lösa 
problem nr 4. 

2. Direktlänk till Trafikverkets interna kontoplan (direkt ifrån 
konterings-vyn). Detta förslag skulle underlätta för de 
användare som inte konterar så mycket i CDI. 

Viktig information 
för att genomföra 
korrekt kontering: 

- Förfallodatum 
- Vad fakturan avser (vad man köpt). 
- Datum (när det handlades). 
- Moms 
- ”Det är väl det mesta, det är väl ingenting som man 

egentligen inte tittar på”.1 

Information som inte 
är viktig vid 
kontering: 

- Leveransadress 
- Fakturaadress 
- Adress på kontor 
- Organisationsnummer 
- VAT-nr 

                                                      
 
1
 Det som användaren syftar på här är att all fakturainformation är viktig. Oavsett kategori. 
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7.4.2 Intervjuperson 2 - Sekreterare till ekonomichefen 

 

 Intervjuperson 2 

Problem i nuvarande 
användargränssnitt 

1. Man får scrolla i fakturabilden efter information i 
fakturabilden. 

2. Svårt att komma ihåg vilka skatteregler som gäller kring 
intern och extern representation. 

Förslag på ändringar 
i nuvarande 
användargränssnitt 
(från användaren 
själv) 

- Visa fakturan som en hel A4 vid öppningen av fakturan, 
sedan kan man zooma in på de delar som man vill titta 
närmare på. Skulle lösa problem 1. 

Viktig information 
för att genomföra 
korrekt kontering: 

- Fakturadatum 
- Förfallodatum 

Information som inte 
är viktig vid 
kontering: 

- ”Övrig information som t.ex. plusgiro och bankgiro behöver 
jag inte ha”. 

 
7.4.3 Intervjuperson 3 - Arbetar med leverantörsreskontran 

 

 Intervjuperson 3 

Problem i nuvarande 
användargränssnitt 

1. Man får scrolla i fakturabilden. 
2. Vi får skicka tillbaka mycket fakturor som konteras på 

representationskonton och mötesfakturor. 
3. Lätt hänt att man råkar klicka bort något fönster när man har 

många öppna i samma vy, t.ex. om man har historik, 
anteckningar och fakturan framme samtidigt är det lätt hänt 
att råka stänga ner någon av dessa av misstag. 

Förslag på ändringar 
i nuvarande 
användargränssnitt 
(från användaren 
själv) 

- ”När man konterar på representationskontona så skulle en 
pop-up ruta dyka upp med info”. 

 
Viktig information 
för att genomföra 
korrekt kontering: 

 
- Vad fakturan avser (vad man köpt). 
- Arbetsorder 

Information som inte 
är viktig vid 
kontering: 

- ”Vi på reskontran konterar ytterst sällan fakturor det är ute i 
organisationen man gör det.” 
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7.5 Specifikation av enskilda intervjuer – Utvärdering av 
designförslagen 

 
7.5.1 Intervjuperson 1 - Chefssekreterare 

 
Designförslag 1 

Vad är bra med designförslag 
1, i jämförelse med det 
användargränssnitt ni har 
idag? 

1. ”Det är jättebra att man ser allt på en bild.” 
2. Loggan är med – ger en unik uppfattning av fakturan. 
3. Alla fakturor kommer se likadana ut (e-fakturor). 
4. När alla fakturorna ser likadana ut är det lätt att 

jobba med varandra. 
 

Vad är mindre bra i 
designförslag 1? 

Settingsen finns inte med, i övrigt ingenting. 

 

Designförslag 2 
 

Vad är bra med designförslag 
2, i jämförelse med det 
användargränssnitt ni har 
idag? 

1. All information visas utan att man behöver scrolla. 
2. Settingsen är intressant. 
3. Fakturaheadern i designförslag 2. ”Jag tycker om när 

man sektionerar upp det.” Användaren ville ha 
denna avdelade version, men med svart text istället 
för den vita som presenterades (med 
fakturaheadern avses den struktur i rubrikerna som 
innefattar grå rubrik med informationen under). 

Vad är mindre bra i 
designförslag 2? 

Konteringen – ”Det känns svårare och med fler klick.” 

 
Översikt Intervjuperson 1 
 

Vilka övriga funktioner 
hade användaren velat 
ha för att förbättra deras 
favorit? 

En funktion som räknar ihop valda rader åt användaren och 
automatiskt för in summan till konteringsraden. Denna funktion 
ska både kunna räkna beloppet inklusive och exklusive moms. 
Användaren hade velat ha settings-funktionen med i 
designförslag 1, men tror inte att hen själv skulle använda den 
jättemycket. 
Strukturen på faktura-headern ifrån designförslag 2 med svart 
text ville användaren ha istället för den minimalistiska layouten 
som presenterades. 

Vill du att CGI skulle 
genomföra en förändring 
och ändra layouten till 
designförslag 1? 

”Ja, faktiskt. Jag var lite skeptiskt med att man inte skulle se 
fakturan som tidigare. Då var fakturorna väldigt unika och lätta 
att känna igen och man vet hur de är uppbyggda. Men jag tycker 
det är bra och man kan navigera fort i kolumnerna som finns. 
Och jag har min logo, det är skönt. Den jättestora fördelen är att 
ha allt på samma vy så den inte är så stor”. 
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7.5.2 Intervjuperson 2 - Sekreterare till ekonomichefen 

 
Designförslag 1 
 

Vad är bra med designförslag 1, i jämförelse 
med det användargränssnitt ni har idag? 

Informationen. Både för ”fakturaheadern” 
och den rad-specifika informationen. 

Vad är mindre bra i designförslag 1? Eftersom layouten endast gäller e-fakturor så 
blir kontrasten för stor mellan denna layout 
och de scannade fakturorna. 

 
Designförslag 2 
 

Vad är bra med designförslag 2, i jämförelse 
med det användargränssnitt ni har idag? 

Settings-delen, att man kan bestämma själv 
vilken information som visas. 

Vad är mindre bra i designförslag 2? Det är en stor förändring som användaren 
hade haft svårt att ta in. 

 
Översikt intervjuperson 2 
 

  

Vilket användargränssnitt var användarens 
favorit? Nuvarande användargränssnitt, 
designförslag 1 eller designförslag 2. 

Det nuvarande användargränssnittet – med 
anledning av att det blir en rörig blandning 
av layouter mellan e-fakturor och scannade 
fakturor, om antalet scannade fakturor 
sjunker ännu mer så kan användaren tänka 
sig att använda designförslag 1. 

Vilka övriga funktioner hade användaren 
velat ha för att förbättra deras favorit? 

Det som tidigare tagits upp i intervju 
nummer 1. Att rätta till 
”centraladministration” och ”skicka till”. 
(Detta är dock utanför mitt examensarbete 
eftersom det innefattar funktioner i 
menyerna och inte i användargränssnittet). 

Vill du att CGI skulle genomföra en 
förändring och ändra layouten till 
designförslag 1? 

Om det blev enhetligt, dvs. att både e-
fakturor och scannade fakturor såg likadana 
ut. 
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7.5.3 Intervjuperson 3 och 4 – Intervjuperson 3 arbetar med 
leverantörsreskontran och intervjuperson 4 arbetar som 
systemförvaltare i CDI 

 

 
Designförslag 1 
 

Intervjufrågor: Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Vad är bra med 
designförslag 1, i 
jämförelse med det 
användargränssnitt ni har 
idag? 

Det är bra att man får så 
mycket information direkt när 
bilden öppnas. 
 

1. Man ser all 
information. 

2. Konteringen är som 
tidigare. 

Vad är mindre bra i 
designförslag 1? 

- Det saknas lite information 
som t.ex.: 
betalningsinformation, 
organisationsnummer och 
anläggningsid (vid de fall 
detta är relevant). 

 
Designförslag 2 
 

Intervjufrågor: Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Vad är bra med 
designförslag 2, i 
jämförelse med det 
användargränssnitt ni 
har idag? 

- Spännande tänk – men 
användaren tror att 
designförslag 1 är enklare för 
verksamheten. 

Vad är mindre bra i 
designförslag 2? 

- Konteringen med att man kan 
välja flera rader genom att ctrl-
klicka är för svår för många 
användare. 
Konteringsdelen. 

 
 
 
 
Översikt intervjuperson 3 och 4 
 

Intervjufrågor: Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Vilket 
användargränssnitt var 
användarens favorit? 
Nuvarande 
användargränssnitt, 
designförslag 1 eller 
designförslag 2. 

Designförslag 1 Designförslag 1 
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Vilka övriga funktioner 
hade användaren velat 
ha för att förbättra 
deras favorit? 

- Settings – det vore bra att få 
välja sina egna kolumner, men 
vissa kolumner borde vara låsta 
så att de måste visas. 

Vill du att CGI skulle 
genomföra en 
förändring och ändra 
layouten till 
designförslag 1? 

Ja. Ja, vi håller själva på att titta på 
alternativa stylesheets för 
fakturainformationen. 

 
 


