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Abstract 
 

During spring 2001 we have been involved with our bachelor thesis at Doberman 

Digital Agency, an Internet related webdesign company. We have focused our work on 

the registration process via digital medias such as the Internet. During our workprocess 

we have been conducting a number of studies and analyses of workrelated materials. 

Ethnographical methods such as structured interviews and participant observations were 

primarily used in our work. We also widely used brainstorming in our designprocess. 

Active participation in workshops and design sessions have been progressive factor to 

us when it comes to collecting basematerial for both mock-up and prototyping work, but 

also in the writing of the actual report. 

 Our goal has been to brake the traditional view on today’s design of registrations 

and this in turn has brought forth new ways of thinking in this area. We wanted to 

explore the possibilities of replacing the traditional registrationprocess with such a 

process that would still make the user feel safe in the environment, and still be 

differentially noticeable 

Through the use of metaphoric design in our work we have been able to produce 

alternative solutions and ways of looking upon registration design. We have foregone 

the traditional physical formregistration way as a starting point for new and innovative 

digital ideas and thoughts. From a human standpoint the most central part of our study 

has been the many aspects and ways of viewing today’s registration design. We have 

sought to produce a better way of cooperation between the involved parties of a 

registration, namely the user and the serviceproducer. We think that a better way of 

communicating is paramount when it comes to satisfy the needs and demands of both 

the parties. 

 In this report we will be showing our suggestions to improvements within the 

digital registration process. This has come out from our work with material from 

interviews, literature, self-experience and of course prototyping. 
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Sammanfattning 
 

Vi har under vårterminen 2001 varit på webbyrån Doberman Digital Agency och utfört 

vårt kandidatarbete. Vi har i vårt arbete inriktat oss på registreringar och dess förlopp 

via digitala medier, främst Internet. Under arbetets gång har vi genomfört ett antal 

studier och analyser. Etnografiska metoder såsom strukturerad intervju och iakttagande 

observation har använts främst i vårt fältarbete. Även brainstorming har använts mycket 

i vår designprocess. Aktivt deltagande i workshops och designsessioner har lett fram till 

material och underlag för både mockup och prototyping men även själva 

rapportskrivandet. 

 Vårt mål har varit att bryta den traditionella synen på registreringsdesign och ge 

upphov till nya tankesätt inom detta område. Vi ville utforska om det verkligen gick att 

ersätta den traditionella registreringsprocessen med en sådan process som fortfarande 

gör att användaren känner sig trygg i miljön, men att den utmärker sig på ett sätt som är 

annorlunda.Genom att använda metafordesign i vårt arbete har vi tagit fram alternativa 

lösningar och synsätt på registreringar. Den fysiska blanketregistreringen har vi helt 

bortsett från som utgångspunkt för nya digitala idéer och tankar. Det centrala i vår 

studie har varit människans olika synsätt och aspekter på dagens registreringssidor. Vi 

har sökt ta fram ett bättre samspel mellan de båda involverade parterna inom 

registreringsprocessen, det vill säga användaren och tjänsteproducenten. Vi ansåg att en 

bättre kommunikation vore nödvändig för att tillgodose båda parternas krav och behov. 

I rapporten redovisar vi förslag på förbättringar inom den digitala 

registreringsprocessen. Detta skedde genom att vi bearbetade material från intervjuer, 

litteratur, egna erfarenheter ur designarbeten och självklart prototyping. 
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Bakgrund 
 

Vi två som samarbetade i detta kandidatarbete är studerande på Människor Datorteknik 

Arbetsliv -programmet (MDA) vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). MDA är ett 

tvärvetenskapligt program med en starkt forskande inriktning inom två discipliner. 

Disciplinerna arbetsvetenskap och datavetenskap kombineras för att ge en både djup 

och bred inblick i ämnena. Ett stort fokus sätts på interaktionen av människa och 

artefakt och det är med den inriktningen vi fördjupar oss med denna rapport. 

Vi har under vårterminen 2001 genomfört kandidatarbete på Doberman Digital 

Agency. Doberman är en konsultbyrå som ingår i Europolitan Vodafone-gruppen. 

Doberman grundades 1998 och har idag kontor i Karlskrona, Malmö och Stockholm. 

De är ungefär ett 30-tal anställda på Doberman. Genom ömsesidigt intresse från bådas 

håll sökte vi att göra vårt kandidatarbete hos dem. Vi har informerats om att Doberman 

har ett användarcentrerat fokus i sina designlösningar. Detta passade vårt eget arbetssätt 

bra då vårt eget önskemål om arbetsfokus var användarinteraktion med en digital 

artefakt av något slag. Doberman är en digital kommunikationsbyrå med inriktning på 

Internet och mobil kommunikation. Ett citat från en text om Dobermans affärsidé: 

 

”...Vi hjälper våra kunder att bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer 

genom att kombinera Internetteknik och systemutveckling med kunskap om kundvård 

och kommunikation...” 

 

Doberman är ingen frilansande webbyrå utan ägs till största delen Europolitan 

Vodafone. Inom denna koncern står Doberman för de två områdena Design & 

Prototyping och Extern Konsulting. I ett projekt som är under utveckling av 

medarbetare från både Doberman och Europolitan/Vodafone deltar vi i designen av 

registreringsfaser på Internet, detta sker till största delen inom gruppen för Mobilt 

Internet (MINT). 
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Grindvakt 
 

Det började med att ingen av oss inte direkt visste vad vi ville göra som 

kandidatuppgift. Vi kom då att tänka på att David Erixon, VD på Doberman, har 

föreläst för oss på MDA-programmet under vår första termin och att han har varit 

mycket intressant att lyssna på. Doberman verkade spännande för oss och vi skickade 

ett e-post till David där vi presenterade oss och undrade över möjligheterna att få göra 

kandidatarbetet på Doberman. Responsen var positiv och möte bestämdes. De var 

entusiastiska för att de inte tidigare haft några kandidatarbetare på Doberman. 

Under höstterminen har vi haft ytterligare ett möte med David Erixon, som nu 

har blivit vår grindvakt (Ely, 1991, s 25). Detta för att skriva under en del papper och 

bestämma vidare inför vårterminen. Det bestämdes att vi skulle börja på Doberman den 

15:e januari och vi såg båda fram emot detta med stor spänning och inspiration att göra 

ett mycket bra jobb. 

 

Arbetsplats analys – Doberman Digital Agency 
 

För att underlätta vårt arbete på Doberman utförde vi en etnografisk arbetsplatsstudie. 

Denna studie bestod dels av intervjuer med ett antal anställda på Doberman men även 

iakttagelser av deras arbete. Med intervjuerna ville vi få fram bakgrundsfakta om 

företaget och dess arbetsprocesser. De intervjuer som vi genomförde på Doberman 

under den första delen av terminen har vi tänkt använda till en undersökning som ingick 

i det fokus som vi först valt att jobba med; hur man jobbar i ett projekt på Doberman. 

Men efter ett tag ändrade vi fokus och visste inte riktigt vad vi skulle använda det 

insamlade materialet till. Vi funderade och kom fram till att det var perfekt att använda 

som underlag till en analys av Doberman som arbetsplats, en analys av hur Dobermans 

nuvarande arbetsprocesser ser ut och hur företaget fungerar i största allmänhet. 

Frågeformuläret som vi framställde innehöll frågor som riktade sig både till de 

som varit med från allra första början liksom de som nyligen blivit anställda på 
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företaget. Det var mycket intressant att höra alla olika uppfattningar om dels hur man 

arbetar i ett projekt men också alla positiva kommentarer om företaget Doberman. 

Resultatet var roligt att sammanfatta för alla var otroligt nöjda med allt. Vi fick inget 

negativt intryck av någon. Bara en sådan sak som att man varje morgon äter frukost 

tillsammans under högljudda skratt bygger upp en otrolig trygghet bland de anställda. 

Vi tror att Doberman är ett mycket unikt företag vars framgångar bygger på den starka 

gemenskapen bland de anställda. Det har varit en spännande termin att få komma in i 

arbetslivet just på ett sådant företag som Doberman. 

 

Syfte 
 

Vårt syfte med denna rapport är att analysera uppgiftsregistreringar som utförs digitalt 

och primärt hos tjänster på Internet. Vi vill ta reda på hur registreringsprocesser 

fungerar med fokus på aspekterna; social, datalogiska och kommersiella, och hur dessa 

gränssnitt kan vara till stöd för användaren i dess nyttjande av en registreringsprocess. 

Resultatet är även av stort intresse hos Europolitan/Vodafone’s utvecklingsgrupp för 

Mobilt Internet (MINT). Då de haft användning för resultatet i sina diskussioner. 

 

 

Avgränsningar 
 

Inom området för interaktiv e-registrering har vi valt att fokusera på interaktionen och 

användningen av registreringsprocesser och dess aspekter. Det digitala mediet för detta 

är Internet. Avgränsningar för detta är själva registreringsfasen hos en webbaserad tjänst 

och hur kopplingen till användarens upplevelser och bruk fungerar. Ålderskategorin för 

Dobermans målgruppsanvändare i projektet vi arbetade med är uppskattad till 15-25 år, 

men vårt fokus tar upp en mer allmän bild av användaren och därför begränsar vi oss 

inte enbart till den ålderskategorin utan behandlar registreringar generellt utifrån ett 

antal perspektiv. 
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Frågeställningar 
 

Under vårt projekts gång har vi valt att ställa upp ett antal frågor som grund till vidare 

tankar inom vår designprocess. Frågeställningarna kan ses som en utgång för vidare 

analys av kommande områden i rapporten. 

 

• Varför registrering? 

• Vad underlättar för användaren när denne ska genomgå en registrering? 

• Registrering, gränssnitt mellan förväntningar och informationsbehov? 

 

Metodbeskrivning 
 

Metoderna och arbetssätten i vår studie initierades med vår fältstudie (Ely, 1991, s 78). 

Fältstudien består av bakgrundsundersökningar om hur normen för 

registreringsprocesser ser ut idag. Dessa är både teoretiskt och praktiskt lagda. 

Nästa fas bestod av kreativ visualisering av idéer och tankar. Dessa 

konkretiserades genom mockupkonstruktion (Bödker, 1991, s 59), (Schuler, 1993, s 67) 

och prototyping (Schuler, 1993, s 277), (Laurel, 1990, s 78), användandet av 

brainstorming sessioner (Löwgren, Stolterman, 1998, s 111), och Participatory Design 

(Schuler, 1993, s 148), (Winograd, 1996, s 284). Vi har utvecklat vidare designförslag 

tillsammans med medarbetare hos Doberman/Europolitan vid de tillfällen där vi 

medverkat i utvecklandet av skarpa produkter. 

För ytterliggare underlag till teorier för designlösningar har vi dels använt 

strukturerade intervjuer (Ely, 1991, s 66) som symboliserats genom en webbaserad 

frågeenkät vilken har sammanställts och besvarats anonymt av frivilliga personer. Även 

personliga intervjuer har genomförts med ett fåtal personer för att stärka våra teorier om 

de olika aspekterna på en registrering. Här användes deltagande observation (Ely, 1991, 

s 49) för att hjälpa vår designprocess. 
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Slutligen lades störst vikt vid den teoretiska analys vi huvudsakligen 

genomförde i hela vår studie om de olika aspekterna och områden kring detta. I den 

binder vi egna teorier och tankar med vald kurslitteratur till våra problemområden. 
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Genomförande 
 

I inledningen av terminen hade vi ingen inriktning till vårt arbete mer än vad som stod 

skrivet från början, det vill säga Mobilt Internet. Detta är ett väldigt brett ämne och svårt 

att hitta något fokus inom. Vi började fundera över vad som lämpade sig som 

kandidatuppgift på Doberman. Efter att ha prövat flera inriktningar beslöt vi oss för att 

göra en undersökning av arbetsgången på Doberman i ett projekt. 

Det första vi gjorde var att skissa på en roadmap. En roadmap är en 

tidsbeskrivning över vad vi ska göra under terminens gång, deadlines och så vidare. 

Vi har haft två stycken delrapporteringar på skolan under terminen. Det var en 

redovisning i februari och en i april. Till dessa skulle vi lämna in skriftliga 

beskrivningar om hur långt vi kommit med arbetet samt presentera muntligt. 

När vi beslutat vad vår inriktning skulle bli brainstormade vi om hur vi på bästa 

sätt skulle få fram vad de anställda tycker om arbetsgången på Doberman. Vi beslöt att 

ta fram ett frågeformulär och sedan intervjua de anställda enskilt, detta för att de inte 

skulle påverkas av varandras svar. Vi sammanställde ett formulär och e-postade sedan 

ut det till dem som vi skulle intervjua för att de skulle kunna förbereda sig. Vi 

beräknade varje intervju till ca 30 minuter och det visade sig vara alldeles lagom. 

Vår problemanalys påbörjades med ett möte med våra handledare och andra 

inblandade personer. Vi kände att vi ville utföra ett projekt som var till viss del 

förankrad i Dobermans normala arbetsrutiner men även var så pass fristående att vi 

skulle kunna analysera det utan allt för snäva gränser. Detta skulle medföra att vi dels 

får en större inblick i ett företags egentliga arbetskultur och därtill få pröva och testa 

våra egna antaganden och teorier skarpt. Ett problemområde som kom på tal var 

registreringsfaserna i nuvarande projekt. På de flesta av Dobermans webbprojekt behövs 

det information från användaren, ofta personlig sådan. Hur får man användaren att dela 

med sig av sådan personlig information? Varför vill vissa personer lämna ut sådana 

uppgifter medan andra inte vill? Hur kan denna process utvecklas och stödjas? Frågorna 
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var många och en problemställning började ta form. Detta var ett område som var 

outforskat för Dobermans del och som då blev mycket intressant för oss. 

Vi fick här en utgångspunkt, registrering av användaruppgifter. Vad vi nu 

behövde var ett konkret fokus. För att uppnå ett tillräckligt precist fokus krävdes mycket 

information inom området. Därmed inledde vi vårt förarbete och vår problemanalys. 

Inledningsvis i denna förundersökningsprocess började vi samla in material och 

information inom området. 

Vi påbörjade våra förundersökningar och dessa utfördes i form av sökningar 

inom medier såsom Internet, tidningar, tidskrifter och böcker. Internet är ett svårt media 

att använda som källa, det händer ofta att adressen i fråga ändras och informationen kan 

vara inaktuell eller oseriös. Till detta ska tilläggas att själva sökningen efter information 

är tidskrävande. Dock är utbudet stort men det är en konst att hitta rätt. Det vi var 

intresserade av var att se om det fanns material om registeringsstudier. Finns det 

tidigare studier om detta och vad är dess resultat? Vi ville få tag på så mycket 

bakgrundsinformation som möjligt innan vi satte igång med vår uppgift, eftersom detta 

skulle bli grunden för vårt fortsatta arbete på Doberman. Detta visade sig vara mycket 

svårt då det var ont om material till studier och arbeten som utförts inom liknande 

områden. 

För ytterligare information kontaktade vi personer som var involverade i projekt 

som berör vårt fokus. Vi hoppades få fram mer information om registreringsfaserna och 

deras utvecklande av personer som varit med i faktiska situationer. Det visade sig även 

här vara svårt att få fram djupare information som kunde vara till hjälp för vår 

problemanalys. De registreringsprocesser vi kom i kontakt med behandlade till största 

delen områden rörande marknaden, segmentering och ekonomi, alltså en mycket 

traditionell och företagsinriktad synvinkel. Vad vi letade efter var referenser till 

områden av användarcentrerat eller arbetsvetenskaplig karaktär. Det var inte helt 

oväntat att material som behandlar vår tänkta studie skulle vara svårt att finna då vi 

själva aldrig har kommit i kontakt med liknande skarpa projektarbeten eller hört om 

dem från någon annan källa. Vi har förberett oss på ett mycket analytiskt projekt och 
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vetskapen om att vi var i stort sett pionjärer inom området gjorde det hela mycket 

intressant. 

Då nyttjandet av personlig informationsregistrering är starkt inom så kallade 

communities1 –tjänster på Internet, bestämde vi oss för att koncentrera stor del av 

förundersökningen till detta. Vi började gå igenom ett antal communities för att 

undersöka deras förfarande vid registreringsfasen. Denna del av förstudien var endast 

teoretisk lagd och var ämnad som analytiskt underlag för vår egen del i den fortsatta 

utvecklingen. Vi gick igenom ett antal sajter som har en registreringsprocess men de 

flesta var ganska små och inte så kända. Vi ansåg att det bästa vore om sajterna vi skulle 

undersöka var välbesökta för detta skulle underlätta utvärderingen av varför de används. 

Som slutliga objekt för vidare studier valde vi ut några av de största och mest besökta 

communitys i Sverige: 

 

• Lunarstorm 

• Passagen 

• Spray 

 

Vi satte oss själva i användarens position och gick igenom de ovan nämnda 

webbplatsernas registreringsfas. Denna del blev till skillnad från den förra praktiskt 

lagd för att få en användares synvinkel på ett registreringsförlopp. Under den praktiska 

delen sattes kriterier upp för jämförelse och vidare analys av registreringsfasen. 

Kriterierna är enligt följande: 

 

• Överblick: Hur mycket information om tjänsten och dess utbud vi får reda på 

innan och under tiden vi registrerar oss. 

• Interaktivitet: Hur pass bra registreringsprocessen samspelar med användaren 

under registreringsförloppet. 

1 Communities är lättast översatt med det svenska ordet nätmötesplats, men även om detta inte är en 
översättning som ger dess engelska motsvarighet rättvisa är det den som bäst förklarar det. 
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• Funktionalitet: Hur bra fungerar registreringsfasen kodmässigt sett, det vill säga 

fungerar all kod och dess funktioner korrekt. 

• Helhetsintryck: Helhetsintrycket av registreringsfasen och dess innehåll. 

 

Vi visar vårt intryck av webbplatsernas registreringsprocess i kortare sammanfattningar 

för att till sist analysera och diskutera dessa utifrån teorier om användbarhet. Studierna 

inleds med en kort bakgrundstext om webbplatsen i fråga och övergår sedan till att lista 

med en genomgång av själva registreringsfasen på varje sajt. 

 

Lunarstorm 

 

Lunarstorm är den enda av våra undersökta webbtjänster som profilerar sig enbart som 

en community. Webbsidan erbjuder sina medlemmar ett stort antal tjänster såsom: 

personlig sida med foto och intresseområden, dagbok, chatrum, diskussionsgrupper, 

röstchat med mera. Sajten har en egen design som skiljer den från de andra och ger 

känslan av att alla tjänster hör ihop och samverkar. 

 

• Det första informationen man får när man går in på www.lunarstorm.se är dess 

index sida där det står vad Lunarstorm är och vad man får som medlem. Även 

smakprov ges på diverse personer som är medlemmar genom att deras foton 

visas. Första sidan på själva registreringen är lång med mycket text. Lunarstorms 

användarvilkor, regler och begränsningar med mera tas upp. Här finns även en 

text som berättar vad syftet med Lunarstorm är, det vill säga att kommunicera 

med andra individer (Lunarstormare). Här kan man även välja vilket språk man 

vill använda på Lunarstorm, dock fanns det endast svenska vid det tillfället. 

• Nästa sida ska man via dropdown menyer välja varifrån man kommer det vill 

säga ge ut sin adress. Endast fem alternativ gör detta steg snabbt och smidigt 

men inte direkt nyskapande. 
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• På nästföljande sida ska smeknamn, kön, födelsedatum, e-post och lösenord 

fyllas i. Här bryts formulärstrenden med hjälp av symbolik för könsvalet. 

• Sista sidan berättar att man är medlem och får sina uppgifter skickade till sig via 

e-post. För att fortsätta klickar man bara fram sig till sin personliga sida och 

börjar chatta. 

 

Lunarstorm inger ett gediget och välarbetat intryck. Allting följer ett specifikt 

designmönster och har en gemensam stil som skiljer den från andra. Hela sidan 

profileras starkt som en community genom dels sin design och sitt utbud men även 

språkjargongen och sättet att mediera budskap visar på ett starkt val att sajten är 

nischad. Registreringen är den bästa av våra undersökta sajter men det finns även 

nackdelar. Att som första registreringsida ha en maffig text om regler och dylikt är 

ingen bra idé då detta är något som folk inte ägnar någon större uppmärksamhet åt. Att 

man inte kan pröva något utbud alls utan att registrera sig är självklart en nackdel. Det 

positiva med registreringen är att den är uppdelad i korta avsnitt med cirka fem 

uppgifter på varje sida och att det är få avsnitt som behövs fyllas i för att komma igång. 

Under tiden man fyller i uppgifter kan man läsa texter om Lunarstorms utbud och 

innehåll. Själva profileringen är en sammanslagning av registreringsfasen och 

webbsidans normala användande, vilket bidrar till känslan av att registreringen inte är 

någon avskild process som känns konstig. Endast de nödvändigaste uppgifterna lämnas 

medan uppgifter såsom intressen och hobbies med mera fylls i av dig själv i ditt 

"krypin" det vill säga din personliga sida. 

 

Passagen 

 

Passagen profilerar sig som en webbportal med ett communitytillval. Som icke medlem 

kan man ta del av portalens informationsutbud och anpassa denne för sin egen smak. 

För att komma åt de mer avancerade community funktionerna som chat, e-post, SMS 

(Short Message Services) och forum måste man registrera sig och bli medlem. 
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• När användaren klickar på länken för att bli medlem presenteras denna med en 

kort introduktion till Passagenmedlemmars utbud och fördelar. Här ges också 

möjligheten att kontrollera om ens önskade användaralias är upptaget eller inte. 

Det går även att läsa fördjupad medlemskapsinformation om Passagen via en 

länk. Slutligen kan man välja att gå vidare med registreringen och klickar då på 

länken för detta. 

• Registreringen börjar på denna sida med ännu en text om vad som ingår i ett 

medlemskap och diverse annat. En påminnelse om att svara sanningsenligt finns 

även i början på denna sida. Medlemsuppgifterna matas in i fyra delar på en 

enda sida. Upplägget är det typiska Internetformuläret med inmatningsfält. Vid 

varje del (Personuppgifter, Välj användarnamn, Välj lösenord och 

Medlemsavtalet) finns en länk som visar en sida som berättar hur man ska gå 

tillväga för att korrekt registrera sig. Efter att man kryssat i det sista fältet om att 

man har läst medlemsavtalet och förbinder sig till det (det finns en länk dit) kan 

man klicka på ”Klar” knappen som tar en vidare till nästa del. 

• Om någon uppgift inte skulle vara ifylld eller inte vara korrekt tas man tillbaka 

till föregående sida där det nu visas en text vid de platserna som måste ändras. 

Om registreringen är korrekt tas man till en sammanfattningsida där man får en 

överblick över sina gjorda val och möjligheten att gå tillbaka och ändra. 

• Känner man sig nöjd möts man nu av en intresseanmälan där olika 

intressekategorier kan kryssas för, för att sedan erhållas via e-post. 

• Slutligen visas den personliga informationssidan med ens införda uppgifter och 

möjlighet att aktivera tillval till tjänsten, såsom mobil, webbspel och klubbar. 

 

Passagens registreringsfas känns stel och tråkig. Utseendemässigt går den inte i samma 

stil som resten av sajten vilket gör att man känner sig lite tveksam till den. Försöket att 

trycka in så mycket information på så få sidor som möjligt är inte så lyckat. Man blir 

snabbt mättad av all information som ges på en sida vilket gjorde att vi försökte slutföra 
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registreringen med minsta möjliga ansträngning. Vi började leta efter val markerade 

med en * och endast fylla i dem. 

 

Spray 

 

Spray profilerar sig likt Passagen som en webbportal med tillgång till chat, forum, e-

post med mera. Den är mycket lik Passagen i sitt sätt att förmedla sitt utbud till 

användaren. En stor skillnad är att Spray även agerar Internetleverantör och kan erbjuda 

sina kunder ett abonnemang för Internet och därmed lite fler tjänster. Trots att Spray 

riktar sig lite mer mot ungdomar än vad dess närstående webbportal Passagen gör är 

registreringen inte speciellt upphetsande. Processen är lik Passagens i den bemärkelsen 

att den är mycket ordinärt upplagd. 

 

• Det första man möter vid registreringen är en sida som går igenom vilka tjänster 

man får tillgång till vid ett eventuellt medlemskap. Här ges även tillfälle att välja 

vilket sorts medlemskap man är intresserad av såsom Internetabonnemang eller 

bara vanlig Spraymedlem med mera. 

• Nästa punkt är själva uppgiftsregistreringen. Det är en lång "kryssida" med fält 

där du ska fylla i dina personuppgifter. De flesta fälten har en * det vill säga det 

är obligatoriskt att fylla i dessa för att kunna fullfölja registreringen. Spray har 

ett långt ansvarsavtal som måste läsas igenom, det är cirka två A4-sidor med 

liten text som vi tvekar på att någon någonsin lagt ner mer än 20 sekunder på att 

ta sig igenom. 

• Efter att ens uppgifter är ifyllda kommer man till en sida som visar en 

sammanfattning över ens uppgifter och möjligheten att gå tillbaka och ändra. 

 

Spray erbjuder ett stort utbud av tjänster till sina användare. Du kan bygga din egen 

hemsida på Spray bygg och du har tillgång till e-post. Spray ger sina registrerade 

användare tillgång till den populära datingsidan ”Spray date”, det vill säga att registrerar 
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du dig på spray kan du via ditt inlogg komma åt såväl e-post, logga in på chatt, ladda 

hem ringsignaler och ikoner till din mobiltelefon. Spray erbjuder även populära gay, sex 

och kärleks sidor. Även om designen av Spray's registrering följer den övriga går den 

informationsmässigt sett i Passagens fotspår och upprepar misstaget med mycket 

information på så liten plats som möjligt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi nu visa vårt resultat av genomgången av sajterna. Vi visar 

upplägget i punktform enligt de kriterier vi satte upp ovan. 

 

• Överblick 

 

Överblicken hos alla tre sajterna skiljer sig en del från varandra. Passagen och Spray 

visar i början av sina registreringar vilket sorts utbud de har. Båda två har vissa tjänster 

som går att komma åt utan en registrering, dock inga communityinriktade. Överblicken 

man får är inte tillräcklig för att ge en den information som behövs för att bedöma vilket 

sorts utbud man kommer åt efter en registrering. Båda följer ett standardiserat mönster 

där en sida i taget görs klar för att sedan leda en vidare vid tryck på knappen som 

markerar att man är färdig. Ingen av sajterna visar någon information om var i 

registreringsfasen man befinner sig eller hur långt det är kvar. Spray's registreringsfas är 

dessutom designmässigt helt olik den övriga sajten vilket gör att en överblick bli ännu 

svårare att få. Lunarstorm ger inte användaren någon möjlighet att prova något av 

utbudet före en registrering, men eftersom sajten är profilerad som en community och 

det berättas vad man får redan på första sidan är detta inget egentligt hinder. Dock 

skulle det vara bra med lite mer information om vad som finns istället för att att skriva 

ut "Du måste bli medlem och logga in först...". Lunarstorm är ändå den sajten som har 

den bästa överblicken över hela registeringsfasen. Varje sida visar ett index där man kan 

se vad som är kvar att göra vilket ger en snabb översikt. 

 

• Interaktivitet 
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Interaktiviteten hos alla tre sajterna är likvärdig även om Lunarstorms sätt att visa 

information och hjälp är bättre rent estetiskt sett. En negativ aspekt som vi gärna skulle 

försökt att undvika är vid det tillfället då man fyller i en felaktig uppgift och går vidare, 

Passagen och Spray visar då samma sida igen fast med en varningstext framför de 

formulärfälten som är fel. Detta är homogent hos både Passagen och Spray. Lunarstorm 

använder sig däremot av ”popup” fönster för att meddela när något inte stämmer, vilket 

är betydligt lättare. 

 

• Funktionalitet 

 

Funktionerna hos alla sajterna fungerar enligt oss väl. Ingen är direkt dålig även om 

vissa utav funktionerna borde kunnat tas bort eller uppdaterats. Ett exempel är Passagen 

där man redan vid första registreringssidan kan kontrollera om ens tänkta användaralias 

är upptaget. Vi ser hellre att denna funktionen integreras med inskrivningen av 

användarnamn så att det kontrolleras först vid det tillfället. 

 

• Helhetsintryck 

 

Den sista punktens helhetsintryck kan sägas vara helt i Lunarstorms favör. Våra egna 

idéer och tankar om registeringsprocesser som en invävd del av hela designkonceptet på 

en sajt är till stor del konkretiserade i Lunarstorm. Passagen och Spray ger direkt 

känslan av att registreringen är något ”annat”, en avskild del som passeras för att sedan 

förhoppningsvis aldrig komma tillbaka. Lunarstorm däremot har en process som bara 

tar med de allra viktigaste uppgifterna för att sedan låta användaren fylla i resten vid 

behov i sitt ”krypin”. Även om registreringsfasen i sig på Lunarstorm inte är unik på 

något sätt så har den några positiva punkter: Tidsmässigt effektiv, användaren kan 

snabbt fylla i nödvändiga uppgifter och börja använda tjänsterna. Ett ”flow” i 

registreringsprocessen som gör att man ser den och hela sajten som en helhet. 
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Kognitionsstöd genom lagom mängd information vid varje tillfälle. (Csíkszentmihályi, 

1996, s 100). 

 

 ”…en optimal upplevelse: en känsla av att ens förmåga räcker till för att klara 

av den utmaning man står inför…Det är denna dynamik som förklarar varför 

flowaktiviter leder till tillväxt och upptäckter. Vi kan inte njuta av att göra samma sak 

på samma nivå särskilt länge. Antingen blir vi uttråkade eller också frustrerade och då 

kommer vår önskan att njuta förmå oss att öka vår färdighet eller att upptäcka nya sätt 

att använda den.” 

 

Detta kännetecknar ett ”flow” en optimal upplevelse. Denna upplevelse är något vi vill 

överföra på den abstrakta registreringsfasen. Man ska känna att man gör någonting nytt 

och spännande så att man vill följa upp det till slutet. Även om vi inser att det är 

skillnader mellan ett flow genom fysisk ansträngning eller ett mentalt flow upplevt av 

en spännande session schack, så tycker vi att själva tankesättet med att ha en 

stimulerande upplevelse kan överföras på den digitala registreringen. 

 

Analys av personliga intervjuer 
 

Vi har genomfört 10 stycken intervjuer på personer i åldrarna 18-26 år. Frågorna (se 

bilaga*) behandlar ämnet registreringar på Internet. Vi vill ta reda på vad folk tycker om 

att registrera sig på nätet och hur de uppfattar den ibland överflödiga information som 

måste lämnas. Hur ser en användbar registreringssida ut? 

 Vi begränsade intervjuerna till 10 stycken och gjorde formuläret ganska 

kompakt med frågor. Vi har intervjuat både tjejer och killar. För oss var det av stor 

betydelse att de inte skulle ha särskilt stor datorvana. Vi ville få en bra uppfattning om 

vad allmänheten tycker om dagens registreringslösningar. Vi ställde frågan om någon 

träffat på en sida på nätet som de tyckte var speciellt bra och varför den utmärkte sig. 

Några sidor som uppfattas som bra är följande: 
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www.snowdrops.com  - rakt på sak, inga onödiga uppgifter krävs. 

www.replay.spray.se - enkel och snabb, det krävs lite information. 

www.sonox.com -  konkret upplägg. 

 

En av våra tillfrågade svarade på följande vis om frågan: ”Nämn en webbsida vars 

registreringsprocess du har nyttjat och tycker var bra. Varför var den bra?” 

 

 ”Webbsajten www.sonox.com har konkret upplägg, inget krångligt alls. Alla 

uppgifter som man behövde fylla i fanns på samma sida så man behövde inte klicka sig 

vidare bland massa sidor innan man var klar. En annan anledningen till att den kändes 

seriös var pga att det faktiskt är en e-handels sida och man visste exakt varför företaget 

behövde de uppgifterna de frågade efter.” 

 

De främsta orsaken till att ovanstående sajter är bra, är att deras registreringsfaser är 

mycket korta och bara kräver den mest nödvändiga informationen. Ett återkommande 

svar på frågan vad de tycker om communities på Internet var att det var en bra grej som 

de vill ha mer av. Det är ett annorlunda och roligt sätt att träffa nya människor och hålla 

kontakten med gamla klasskompisar. 

 Det märktes tydligt att ingen utav de tillfrågade var speciellt glada åt att lämna 

ut sitt personnummer på Internet, fast som en utav de intervjuade påpekade beror det på 

vad det är för sida.  
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”Det där har länge förbryllat mig. Varför man behöver vara så personlig och ge ut sitt 

personnummer. Svaret jag kommit fram till är den att dom helt enkelt vill ha någon 

sorts försäkran om att man e seriös.” 

 

Vilket är syftet till att man genomför registreringen? Är det en sida som erbjuder gratis 

SMS finns det inget behov av att lämna ut till exempel adress och personnummer. 

Däremot vilket land man bor i kan vara av intresse med tanke på landsnummer. Har 

sidan en tjänst som erbjuder någon form av e-handel blir kravet på vilken information 

som måste lämnas helt annorlunda. Här är adress och även telefonnummer av intresse. 

 Vi undrade över vad de tycker är viktig information på en registreringssida, 

eftersom det rör sig om online registrering tyckte de flesta att grundläggande 

information är användarens e-post adress. Någon form av inloggning i form av alias och 

lösenord är också nödvändigt för tillträde till sidan. Många menade att sidan är för 

krävande och tidsberövande avslutar man ofta registreringen, man vill överlag inte 

lägga mer än 5 minuter på en registreringsprocess. Det är en konst att hålla uppe 

användarens intresse. Krävs det information som man tycker är oväsentlig händer det 

att man uppger falskt hellre än att lämna det som stämmer, menar en av de intervjuade. 
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Participatory Design utan egentliga slutanvändare 
 

Under vår tid med detta projektarbetet har vi använt oss av ett antal metoder som har en 

nära anknytning till MDA-utbildningen, för att på olika sätt närma oss 

problemområdena. Alla är välbeprövade och vi känner oss säkra på vilket sätt de ska 

brukas. Den metodiken vi främst förespråkar och helst ser användas är Participatory 

Design (PD), användarmedverkande design. PD är den metod vi tänkte skulle fungera 

bäst i ett designprojekt som det vi deltar i. (Muller, 1993, s 212)  

 

"User participation provides the opportunity to affect decisions about systems 

that will later impact users' work lives. One technique for doing this is to insure that 

users have early exposure to the target implementation technology - even if this must be 

done through mock-ups (Bodker et al., 1987, 1988). In this way, the users can 

understand those aspects of the technology that directly impinge on their jobs (e.g., 

Kraut, Dumai, & Koch, 1989) and their lives (Bruce & Kirup, 1987; Darwin, Fitter, 

Fryer, & Smith, 1987). Users can then bring this improved understanding to bear on 

negotiations about what attributes and features will actually be implemented (Ehn & 

Kyng, 1987)." 

 

Dock har vi i och med vårt projekts inriktning snubblat över ett för oss ovanligt 

problem, nämligen att användare i dess riktiga bemärkelse inte finns att tillgå för vår 

del. Anledningen till detta är att informationen i projektet till stor del är hemligstämplat 

och därmed kan inte designförslag tas upp med utomstående parter. Detta är inget 

ovanligt problem i sig då detta fenomen förekommer ofta i dagens hårda konkurrens om 

nyskapande design och patent. Men för oss har det inneburit ett steg mot ett annorlunda 

tillvägagångssätt för PD, då vi inte har kunnat bolla tankar eller brainstorma idéer med 

tänkta användare har vi istället fått sätta oss själva i användarens plats. Detta står i direkt 

motsats till konceptet PD vars innebörd är huvudsakligen medverkan i designen av 

faktiska användare. I detta läget får vi som designers en svårare uppgift. (Schuler, 1993, 
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s 110) Eftersom vi redan har idéer, visioner och inte minst kunskap inom området vi 

designar för kan vi lätt gå i fällan att sätta våra egna förutfattade meningar först och 

genom ett ”professionellt tunnelseende” styra designen mot egna mål. För att kunna 

genomföra en analys och design med stöd av PD metodiken var vi tvungna att sätta upp 

regler och gränser för hur vårt agerande skulle gå till. Som ett slags bollplank för hur vi 

kunde använda våra idéer satte vi upp metaforer för de två ”världar” vi kunde tänkas 

arbeta inom. Den ena var den vi kallade inomhus världen och den andra utomhus 

världen. Inomhus är namnet vi valde för designarbete som pågår inom organisationen. 

Designen inomhus är mycket likt vårt vanliga akademiska arbete då arbetskamrater vi 

har kontakt med är väl insatta i designen och har kunskap om vad som ska göras. 

Inomhusmiljön är lätt för oss att jobba i då vi kan tänka och agera utifrån ett forskande 

synsätt. Vi kan designa som studenter och inte som användare. Utomhusmiljön är 

däremot mycket annorlunda då den egentligen är tänkt att innehålla användare. Här står 

vi som sagt i egenskap av de användarna som inte finns vilket skapar en mindre 

paradox. I utomhusvärlden får vi inte anta att artefakter uppför sig på ett visst sett, vi 

kan inte heller förutbestämma eller anta resultaten av något påstående. För varje 

moment vi ansåg inte passade i inomhusvärlden sattes upp för analys i utomhusvärlden. 

Att vara den faktiska användaren innebär för oss hela tiden att reflektera över alla 

aspekter som kan uppstå. Även om vi vet att vi inte kan analysera varje enstaka 

infallsvinkel har vi det i åtanke under designprocessen. Med en riktig 

användarmedverkan har vi kunnat överlåta en del av detta tankesätt på användaren och 

få till en process där spontana ”aha –upplevelser” och ad hoc -upptäckter hade lett till 

nya erfarenheter och infallsvinklar. Det är just dessa två områden som gör 

användarmedverkan viktig. Andra individers synsätt och reaktioner på nya händelser, 

utan skygglappar, ger ett starkt stöd för en nyskapande process. Även om vi till stor del 

var låsta vid denna utvecklingsprocess fanns det områden i vår design som kunde 

presenteras utan att hemlig information gavs ut. Dessa områden blev mer analytiskt än 

praktiskt lagda då informationen de speglade var knutna till våra liknande 

problemområden. Metoden för att få fram användarens syn på dessa problemområden är 

det etnografiska tillvägagångssättet intervju. En strukturerad intervju är användbart som 
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ett förstastegs verktyg för att få fram en dialog med användaren om dess bild av en 

process, dock finns det fällor att se upp för. (Blomberg, Giacomi, Mosher ,Swenton-

Wall, 1993, s 134). 

 

“As mentioned in the preceding section on observation, what people say and 

what they do are not the same thing.” 

 

Detta fick vi erfara ofta, exempelvis när frågor om presentationen av en viss mängd 

information dök upp var ofta svaret att informationen gärna kunde få presenteras allt på 

en sida. Om vi då sköt in att det kunde röra sig om en stor mängd information ändrade 

sig den intervjuade till att då kunde en uppdelning vara användbart. Flera frågor följde 

detta mönstret men genom att vara flexibel och tolka om frågan kunde en mer givande 

dialog mellan oss och användaren frambringas. När det uppstod frågetecken eller svaren 

helt inte var tillräckliga lade vi till ett observationsmoment i intervjun med hjälp av 

mockuper. Detta gav oss en tydligare bild av vad personen i fråga ville ha sagt. 
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Varför registrering? 
 

Problemformuleringen ”varför registrering?”, kan tyckas vara antingen självklar eller 

helt irrelevant. Detta beror på vilket utgångsläge man har. Är du producent av en 

webbtjänst som kräver information av sina användare är det självklart att de måste 

registrera sig på något sätt. Användaren har en viss tendens att se registreringen som ett 

hinder som måste överkommas snabbt för att komma åt den information som är viktig. 

Detta är dock inte någon generell företeelse då personerna vi intervjuade poängterade att 

de var mycket villiga att registrera sig för att uppnå ett mål av personligt intresse. Att 

registreringen i sig kan vara dåligt designad är en annan sak, bara det finns ett intresse 

hos användaren blir det mycket mer självklart att lämna någonting för att få någonting. 

Detta är troligen ett svar på frågan om varför registrering, från användarens håll sett. 

Från det andra hållet, hos tjänsteproducenten är det fler faktorer som spelar in i frågan 

om ”varför”. Den främsta anledningen är troligen informationsbaserad. Utan en viss 

mängd information kan inte tjänsten fungera och då faller hela konceptet. Det är därför 

inte bara ett intresse från användarens sida sett som håller igång processen utan 

informationsbehovet från tjänsteproducenten spelar en lika stor roll. Detta scenario är 

enligt oss oftast upptakten till problemen som skapas kring registreringsprocesser. 

Användaren ställer frågan ”varför?” och tjänsteproducenten svarar ”därför!”. Ingen sida 

vill lämna information utan motprestation. 

 

 

Varför? data   data  Därför! 

 

 

Användare  Registrering   Tjänsteproducent 

 

Användaren kan i denna miljön vara en novis det vill säga den förstår inte det 

informationsbehov hos tjänsten som måste mättas för att uppnå en viss grad av 
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användbarhet. Tjänsteproducenten antar att användaren självklart vill dela med sig av 

sina uppgifter utan besvär, men missar då problemet att förklaringar måste ges för att 

användaren ska förstå. Om informationen från början varit dubbelriktad skulle det enligt 

oss förebygga en stor del av problemen vid registreringar. 

 

 

Varför? data   data Därför att… 

 

 

Användare  Registrering   Tjänsteproducent 
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Vad underlättar för användaren vid en registrering? 
 

För vår första problemställning utgick vi generellt från vår webbenkät för att vidare 

utveckla designförslag med personliga intervjuer. Frågan ”Vad kan underlätta för en 

användare i en registreringsprocess”, är knappast enkel att besvara. Området för vad 

eller hur någonting kan stödja människan är mycket brett. Därför har vi lyft fram de 

områdena som kan anses som mest lämpliga vid en digital registrering. Vi har som 

designers många idéer om hur vi skulle vilja underlätta för den gemene användaren men 

för oss är det främst användarens egna synpunkter som ska få avgöra vad som 

underlättar eller inte. Det viktigaste vi fick upp ögonen för i vår webbenkät som spelade 

någon större roll var att majoriteten av respondenterna var mycket restriktiva i sitt 

agerande när det gällde personliga uppgifter. Personnummer lämnades helst inte ut alls 

och om det skulle lämnas ut vill de gärna ha en bra förklaring till varför just denna data 

behövs. En röd tråd genom svaren var att det registrerades helst så lite som möjligt av 

den personliga informationen. Vad vi ser här är en intressant utveckling, användare vill 

inte gärna lämna ut sina personliga uppgifter och de tycker samtidigt att det måste ges 

bättre förklaringar till varför viss data behövs. Frågorna: ”Vad tycker du om att lämna 

personnummer på en online registrering?” och ”Behövs det mer förklaringar och 

information om vad varje uppgift kan komma att användas till...?” besvarades med en 

stark majoritet på 90 % som inte ville lämna ut personnummer och 100% som vill ha 

mer information om sina uppgifter. En tolkning från vår sida av detta gav två 

påståenden som inspirerade oss för vidare arbete. Användaren känner lite förtroende för 

tjänsterna i fråga och lämnar därmed inte ut sin information, och nuvarande 

registreringsprocesser ger inte tillräcklig feedback för att användaren ska känna sig 

trygg med sin situation. 

Dessa var en del av de frågor vi gick vidare med i våra personliga intervjuer, 

men vi fördjupade oss även utöver dessa frågor mot problemen kring 

informationspresentation och tidsbegränsningar. De strukturerade intervjuerna 

fungerade tillfredställande men det som gav bäst resultat var att de bjöd på vidare 
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dialoger om varje fråga vilket var ännu mer givande. Ett exempel var dialogen om 

frågorna ”Vad tycker du är viktigast på en webbsida som har någon form av 

registrering...? ” och ”Vad tycker du skulle vara bäst: Att ha en registreringssida med 

max 5 frågor/sida eller att ha en sida med alla frågor på samma blad, beroende på om 

det är få eller många frågor?”. Viktigast var enligt intervjupersonerna att sidan skulle 

vara snabb och att alla frågor skulle vara på samma sida. När vi ställde följdfrågan att 

det kan vara tal om ett 30-tal frågor blev svaret att det var såklart enklast om det delades 

upp. Dock påpekades det att en registrering med så många frågor inte var särskilt 

intressant att genomföra, ”...vem orkar sitta tjugo minuter för att registrera sig”, sades 

det. Eftersom majoriteten av de intervjuade främst vill ha korta och snabba 

registreringsprocesser med någon form av förklaringar till de inmatade uppgifter vill vi 

ställa detta mot Normans teorier och tankar om ”Experiential and Reflective cognition” 

(Norman, 1994, s 22). 

 

”Experiential thought is essential to skilled behaviour. It appears to flow naturally, but 

years of experience or training may be required to make it possible…Reflective thought 

is very different from experiential thought, even when both are applied by the same 

people in similar situations…But suppose some decision making is required. Suppose 

the pilots have to plan. Now the situation calls for reflection.” 

 

Vad Norman säger och vad vi vill ta vara på är att det finns olika sätt att stödja en 

användare. Dels finns det så kallade ”experter”, dem som kan och vet hur man utför 

någonting sen tidigare, exempelvis Internetsurfare med stor datorvana. De har ofta gått 

igenom ett antal registreringsprocesser och vet vad som gäller. Dock ska det påpekas att 

även experten kan försättas i en okänd situation och därmed tvingas till det reflektiva 

tankesättet. (Norman, 1994, s 23). 

 

 ”The essence of expertise is knowing what to do, rapidly and efficiently. The 

pilot pushes the throttles forward, controlling the nose wheel and rudder to keep the 

plane on the runway... All this is done with practised ease and skill…Reflective thought 
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is very different from experiental thought…consider once again out pilots in the cockpit. 

We have already noted that routine, well-practiced flying is primarily experiental in 

nature…But suppose some decision making is required. Suppose the pilots have to plan. 

Now the situation calls for reflection. Thus suppose the airplane radar shows a large 

storm…The crew has to decide how to best avoid the storm…This task involves 

considerable planning.” 

 

Precis som i Normans berättelse om piloten så kan den experientielle användaren 

tvingas till reflektion och därför ska inte detta synsätt hårdras så pass att den 

experientelle användaren alltid förutsetts kunna allting. 

Experter vill ha artefakter som fungerar smidigt, med snabb respons och lite 

tidsfördröjningar. Dessa har ett användarsätt som baserar sig på så kallad experientiell 

kognition det vill säga deras reaktioner och respons kommer snabbt och beror på 

tidigare erfarenhet. Om man nu vänder på det har vi en annan grupp användare, de som 

är nybörjare utan någon större erfarenhet av registreringar eller liknande 

uppgiftslämning. Dessa personer vill gärna ha hjälp på  traven och tillåter processen att 

hålla en lugnare takt. Dessa personer nyttjar reflektiv kognition mer än experientiell. De 

behöver tänka mer över sina handlingar och deras konsekvenser vilket medför ett annat 

tillvägagångssätt. (Norman, 1994, s 25). 

 

”The reflective mode is that of concepts, of planning and reconsideration. It is slow and 

laborious. Reflective cognition tends to require both the aid of external support – 

writing, books, computational tools – and the aid of other people…experimental mode, 

driving the cognition by the perceptions of event driven processing, thereby not leaving 

sufficient mental resources for the concentration required for reflection.” 

 

Som Norman säger skiljer sig de båda kognitionssätten åt men inget av dem är bättre 

eller sämre än de andra, båda behövs lika mycket. Vi vill i linje med vårt tidigare 

resonemang från Norman använda designen som stöd vid registreringsprocesser. Vad 
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som framgick genom de personliga intervjuerna var att en registrering ska vara snabb 

och enkel så att en överblick kunde fås direkt (Se bilaga). (Norman, 1994, s 26). 

 

”The experiential mode of performance is one of perceptual processing: what 

cognitive science calls pattern-driven or event-driven activity.” 

 

Enligt Norman baserar sig den experientiella kognitionen på perception och ett 

händelsestyrt förlopp. Alltså för att stödja den experientiella användaren blir det visuella 

i registreringsprocessen viktigt. Samtidigt finns den reflektiva aspekten kvar, även hos 

den experientielle användaren. När ett okänt moment eller fråga dyker upp som verkar 

otydlig för användaren börjar denne tänka och reflektera över vad som sker. Det 

experientiella stödet har försvunnit och kvar finns en försiktig användare som tvekar 

inför varje fråga. Detta kan undvikas genom att stödja den reflektiva kognitionen på så 

sätt att koncis information ges vid varje moment. 

En viktig del i registreringsprocessen som vi först själva uppmärksammade var 

den känslan vi fick hos olika registreringsfaser. Som nämndes i kapitlet om 

webbtjänsten Spray var dess registreringsdel designad på ett sådant sätt att den inte 

tycktes höra ihop med tjänstens övriga sidor. Detta gav oss intrycket och känslan av att 

registreringen var en enskild, nästan främmande del av sajten. För att stödja detta 

antagandet frågade vi våra intervjupersoner om deras reaktioner på 

registreringsprocesser som skiljer sig på detta sättet. Som väntat var majoriteten 

negativa till en sådan design och anmärkte att det skapade en otrygghetskänsla som inte 

var till hjälp vid den fortsatta registreringen. Detta är enligt oss en viktig del i designen 

av registreringsfaser. Att genom ett homogent designkoncept skapa ett solitt 

helhetsintryck som tar till vara på och stärker användarens positiva attityd till tjänsten. 

Att genom osammanhängande grafisk utformning redan i början underminera 

användarens förtroende är något som ska undvikas till det yttersta. 
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Aspekter på registreringen 
 

Som utgångspunkt för en djupare diskussion om hur tankar kring registreringsprocesser 

har utvecklats satte vi upp ett antal interaktionsaspekter. Dessa kom till för att på ett 

mer lättöverskådligt sätt kunna sätta sig in i de tankar vi hade om olika aspekter på 

registeringsprocesser. Målet är att få fram en tydligare bild av att det finns mer bakom 

en registrering än vad användaren ser genom sin webbläsare. 

 

• Social 

• Datalogisk 

• Kommersiell 

 

I den fortsatta ingående förstudien börjar vi ta fram analyser av vad man förväntar sig 

av en webbsida. Som programmerare och designer av en webbsida behöver man tänka 

på vad man vill uppnå med sidan, vem vänder den sig till och hur ska man på bästa sätt 

presentera informationen? Behövs någon form av profilering för att få den tilltänkta 

användaren att känna sig trygg  och säker vid användandet. 

Vilken åldersgrupp tillhör användarna? Det är helt klart att utformningen av en 

sida avgörs mycket på hur målgruppen ser ut. Vilket behov vill du tillfredställa? Krävs 

någon speciell tanke bakom utformandet tack vare att du riktar dig till en något äldre 

målgrupp? Kräver då dessa en speciell design? Vad har de som användare för 

förväntningar på webbsidan? Vad vill vi uppnå med registreringen? Vilken information 

ska lämnas och på vilket sätt kan man bäst få användaren att ge ifrån sig den? Återigen 

krävs någon form av profilering, detta beroende på målgrupp/ålder. Den nödvändiga 

informationen vill vi presentera på ett annorlunda sätt just för att få användaren att 

känna sig unik.  

Vi ville utforska om det verkligen går att ersätta den traditionella 

registreringsprocessen med en sådan process som fortfarande gör att användaren känner 

sig trygg i miljön, men att den utmärker sig på ett sätt som är annorlunda. Att ersätta en 
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mikrovärld med en annan, eller rättare sagt, utforma den annorlunda borde teoretiskt 

sett inte vara omöjligt. Men efter ett tag började vi ställa oss ett antal frågor. Vi jämför 

med vad vi framställt under vårt arbete. Skapandet av olika mockuper har gjort att vi 

stegvis närmat oss användaren. Vi framställde en mikrovärld i form av en webbmockup 

och lät användarna utforska denna och komma med åsikter. Med hjälp av metaforer och 

olika modeller har vi genom användandet av mikrovärldar kommit närmare resultatet. 

Att arbeta med mikrovärldar i olika former har underlättat vår kommunikation med 

användaren och ökat dennes förståelse för vad vi har velat få fram genom 

undersökningarna. Om mikrovärldar har vi läst i boken “The Childrens Machine” av 

Seymor Papert, där diskuterar Papert om mikrovärldar i skolans värld. Det används 

aktivt i lärandet med barn. Man skapar en alternativ mikrovärld till klassrummet och 

låter barnen arbeta med denna. Vi tycker detta kan liknas med vårt sätt att arbeta; i och 

med skapandet av mockuperna och samarbetet med användarna framställer vi ett aktivt 

deltagande i arbetet med mikrovärldarna (Papert, 1992).  

Registreringssidan som vi tar fram exempel till ska bygga på en resa. 

Användaren ska genom registrering tas med på en resa genom registreringens olika steg. 

På varje sida kommer det att finnas metaforer dragna till saker man gör när man ska ut 

och resa. Vi har använt oss av många metaforer till olika ikoner och symboler som gör 

att man kommer ifrån de vanliga ifyllningsblanketterna, mer om detta i kapitlet om 

Mockup. 
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Social aspekt 

 

Sett från användarens sida vill vi åstadkomma en sida med en säker 

registreringsprocess som användaren kan identifiera sig med. Den ska utmärka sig på så 

sätt att sättet användaren lämnar sin information ska vara unik. Det ska presenteras på 

ett sätt som känns roligt och spännande. Vi tror att användaren är trött på sidor med 

frågor som kräver fullständigt ifyllda luckor annars misslyckas processen. Användaren 

vill veta vad det är han/hon lämnar, till vem och varför. Därför kommer vi att ge 

användaren möjlighet att till några (de flesta) av informationsfälten som fylls i få en 

förklaring till varför just detta behövs i vår registrering. Detta kommer att bidra till 

känslan av säkerhet och identifiering. Känner man sig säker på en sida bidrar detta 

direkt till att man ger den chansen att fullföljas. 

Hur ska vi då lyckas att få användaren att lämna den nödvändigaste 

informationen? Även fast detta riktar sig till en grupp mellan 15 och 25 år finns det de 

som inte alls är intresserade av några som helst tjänster utan ser det som en jobbig 

process. Hur ska dessa kunna veta vilken information som är själva basen för att kunna 

registrera sig? Hur ska vi kunna berätta detta på ett sätt som inte har likhet med en 

stjärna i slutet av ett fält (det vill säga obligatorisk information på andra 

registreringssidor). Kommer dessa att bry sig om ifall sidan ger känslan av att man gör 

en resa? Dömer dessa då ut detta direkt? Att nå ut till ett så brett fält som möjligt med 

användare är en utmaning i sig. Det kräver tanke bakom varje handling. Vart går 

gränsen till överflöd? Hur mycket kan man spela på ett unikt tema utan att användaren 

tappar intresset? 

Som designer har man ett stort ansvar. Vi vill uppnå ett resultat som skiljer sig 

från andra sajter. Lyckas man skapa detta på ett sätt som inte blir överdrivet har man 

gjort ett bra jobb. Vi hoppas på att kunna uppnå detta. Med hjälp av webbenkäter, 

mock-up arbete och intervjuer kan detta bli möjligt. (Löwgren, Stolterman, 1998, s 3). 

 

”Det mest användaranpassade gränssnitt är inte god design om inte IT-

artefakten erbjuder sådana funktioner som svarar mot användarens behov” 
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Med detta menar vi att även om man lyckas få fram en design och ett yttre utseende som 

tycks vara perfekt är det inte säkert att användaren tar det till sig på rätt sätt. (Grudin, 

1990, s 171).  

  

”…group members with different backgrounds, experiences, and preferences 

may all have to use the same groupware application” 

 

Alla människor har olika bakgrund, kulturella upplevelser och erfarenheter. Att anpassa 

en registrering för alla användares olika land, språk och kultur gör uppgiften betydligt 

svårare. Eftersom vi vill nå ut till en så bred grupp människor som möjligt är detta något 

vi måste se allvarligt på och lägga ner mycket tid på.  

Sedan kommer vi till aspekten Internetkultur. Finns det något vi kan kalla för 

Internet kultur, har vi kommit så långt inom utvecklingen av IT att något sådant träder 

fram? Vi har märkt under vårt arbete att bland vana datoranvändare finns en viss kultur, 

det är speciella saker man känner igen, det har utvecklats ett internationellt språk i dator 

världen. Ett bra exempel är alla ”smileys” och förkortningar som de flesta 

datoranvändare känner till.  

Hur bryter man denna hos användaren så inövade vanesak som att följa de, i de 

flesta fall tråkiga och informationspackade registreringssidorna. Se till exempel på alla 

dessa fält försedda med en liten stjärna *, vilken betyder att detta är ett obligatoriskt fält. 

Fylls inte detta i kommer inte registreringen att kunna genomföras. Vid iakttagelser har 

vi märkt att det är vanligt att användaren vid registrering på en webbsida endast söker 

sig till dessa fält försedda med stjärna och sedan inte bryr sig om den andra 

informationen. ”Visa helhet och detalj samtidigt…” (Lennrelöf, 1998, s111). Med detta 

menar de att vi människor är bra på att överblicka stora informationsmängder snabbt 

och att orientera oss i dessa. Med andra ord, detta talar för att användaren på en 

registreringssida söker enkelt upp de markerade fälten och nästan ignorerar den övriga 

informationen. 
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Man kan fråga sig hur användaren ser på detta med stjärnmarkeringen 

egentligen, undrar man inte vad informationen som krävs egentligen behövs till? Varför 

är just dessa fält märkta? Hur lätt är det att få den vane användaren att bortse från detta, 

vad blir reaktionen på en webbsida vars registreringsprocess inte innehåller några 

stjärnmärkta fält?  

Vi vill komma ifrån denna tvungna situation som användaren ”utsätts” för. 

Informationen på en registreringsida ska lämnas av fri vilja och det ska inte behövas 

stjärnmärkta fält. 

 

Datalogisk aspekt 

 

Det är egentligen här som allt bestäms, vilken information behövs samlas in från 

användaren för att systemet ska fungera rent tekniskt? Detta är en fråga som designern 

måste besvara. Kan designern få användarna att lämna detta eller anser hon/han detta 

som överflödigt. Vissa registreringssidor kan ge intrycket av att helt och hållet samla in 

onödig information och dessutom formligen kräva detta av användaren, beroende på vad 

sidan erbjuder. Att till exempel tvinga användaren att fylla i en sida med tjugo frågor 

varje gång denne vill använda en ny tjänst är helt orimligt. Dock är det inte alltid så att 

företaget använder all information som samlas in på en sida i registrerings- och 

reklamsyften, utan det är så att viss information krävs för att kunna driva en tjänst rent 

tekniskt sett.   

 Hur ska man då få användaren, som inte alltid innehar någon större datorvana, 

att förstå varför den till synes ibland onödiga informationen behövs? Vi funderade över 

detta dilemma och kom fram till en designmässig idé under våra mockupsessioner, om 

att man kunde ha en liten ruta där man kan klicka och få berättat hur systemet är 

uppbyggt. Där ska en liten förklaring till hur allt fungerar finnas, det ska vara skrivet på 

ett sådant sätt att alla kan förstå det. Som vanligt ska inte denna ruta störa flödet på 

sidan och den ska vara diskret men ändå synlig att även den ovane datoranvändaren kan 

upptäcka den och förstå dess funktion. Detta var en tanke vi ville höra användarnas 

åsikter om, därför tog vi upp den under de personliga intervjuer och fick positiva 
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reaktioner på idén som sådan men kanske inte implementationssättet. I frågan om de 

skulle uppskatta information om att viss sorts information måste lämnas (Se bilaga) fick 

följande positiva svar. 

 

“Ja, absolut, bra för mig som inte är så van vid datorer.” 

 

Vi vill nå ut till en så bred publik som möjligt och få alla att känna sig trygga 

med tekniken och dessutom känna att man kan lita på den. Tryggheten kan vara svår att 

bygga inifrån eftersom här finns oerhört många krav som måste uppfyllas. Därför är det 

designerns uppgift att se till att sidan ger ett intryck av tillit. Utseendet är med och 

spelar en stor roll huruvida användaren känner sig trygg på sidan eller inte. 

Användaren kan ha den föreställningen att all information som lämnas vid en 

registrering är till för att kunna skicka reklam via e-post eller andra medier. Alla frågor 

ses som tidsödande och ej nödvändiga. Detta fenomen beror till viss del på en 

”teknikkrock”, det vill säga metaforen registrering har fler dolda egenskaper än den 

blankettregistrering vi är vana vid i vår fysiska värld. En elektronisk tjänst kräver olika 

sorters information beroende på vad den har att erbjuda, detta är någonting som 

användaren inte alltid förstår eller har i åtanke (se bilaga). Ett typiskt scenario för vår 

del är oförståelsen för informationsutlämning vid registreringar på communitys2. Vi har 

tidigare gått igenom att tjänsteproducenten har ett krav på sig att designa en väl 

fungerande tjänst som stödjer användarens nyttjande av den, men för att detta ska hålla 

måste viss information tillgodoses. För att få tillträde till de flesta tjänster på Internet 

idag använder användaren sig av ett inloggningsnamn och ett lösenord för att verifiera 

att du är den du säger. Detta är i de flesta fall något du skriver in i början av en 

registrering. Rent tekniskt sett kan man undvara användaralias vid en registrering men 

detta är inte att rekommendera på grund av ett antal anledningar.  

2 Community, svensk liknelse är elektronisk nätmötesplats där individer använder en webbsajt och dess 
olika tjänster för att kommunicera med varandra. 
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Att bara logga in på en webbsajt med hjälp av ett lösenord är en större 

säkerhetsrisk än om dessutom ett användaralias (identitet) har använts. Om inget 

användaralias används måste lösenordet vara den unika identifieraren vilket medför att 

användaren dels inte kan bestämma detta själv, på grund av att det skulle bli för många 

dubbletter, utan det skulle även vara mycket svårt att komma ihåg. Detta beror på hur 

strukturen i en webbtjänst ser ut. Normalt används en trelagers struktur med 

presentation, logik och databas -lager. Presentationslagret är endast påverkbart från 

klientsidan, det vill säga användaren genom en webbläsare, och de två andra lagren är 

helt serversido beroende, det vill säga det sköts helt av programvara på en server och 

användaren kommer inte i kontakt med det. För maximal säkerhet har inte presentations 

lagret någonting med verifiering av information att göra. Det enda som sker i detta 

lagret är att datan som matas in slussas vidare till logik lagret, som vanligtvis består av 

en middlewareprogramvara3 vilket sköter kommunikationen mellan presentations och 

databas -lagren. Vid en registrering lagras användarens önskade alias, lösenord och e-

post i en databastabell. När användaren vill logga in kontrolleras både alias och lösenord 

mot databastabellen och verifieras. För att bibehålla en hög säkerhet är det idag vanligt 

att det skapas en ”session” när användaren loggar in och som avslutas när denne loggar 

ut. En session är utökning av databassäkerheten vilket kan fungera på så sätt att 

användarens ”digitala adress” lagras i form av dennes IP-nummer4, som fås genom en 

Cookie5. En tidsbegränsning kopplas till denna session och är användaren inaktiv inom 

en viss tidsrymd så loggas denne ut och kan då behöva verifiera sig igen för att logga in. 

Detta IP-nummer är ofta något som lagras i en databas, och ibland utan användarens 

samtycke. Mindre ärliga företag kan på detta sätt ibland spåra användaren genom dess 

Internetleverantör och på så sätt få ut fullständiga adressuppgifter. Detta är något 

användaren aldrig ser och då antar inte finns men faktum är att det används flitigt. 

3 Middleware är en allmän benämning av den programvara som ligger som ett mellanlager mellan 
presentations och databaslagren. Känd mellanvara är Corba (corba.com) och för webbtjänster PHP 
(php.net) och ASP (microsoft.com). 
 
4 IP, Internet Procotol. Internets ”gatuadress” finns i form av nummer exempelvis 192.168.0.1. 
5 Cookie, på svenska, kaka. Är en textfil som kan sättas från en webbsida på användarens dator genom 
dennes webbläsare. 

Mattsson, Persson  33  

                                                



Användare från båda håll – Utökat informationsstöd inom design av registreringsprocesser 
 

Sessioner i sig är en väl fungerande säkerhetsimplementering men när IP-adresser lagras 

permanent utan användarens vetskap för det syftet att få fram personliga uppgifter så 

måste man dra en gräns för vad som är ärligt eller ej.  

När vi ser på säkerhetsaspekterna upptäcker man att endast lösenord som 

verifierings uppgift inte är tillräckligt när det gäller mer avancerade tjänster som till 

exempel communities. Ett exempel är att om du registrerar dig på en community är ett 

användaralias ett måste för att kunna kommunicera med andra användare. Hur ska de 

annars veta vem du är? Och det är inte så roligt om man har tilldelade alias i form av 

”45gHh.*.86”. 

För att lösenordet ska kunna verifieras på ett säkert sätt används för det mesta e-

post för att skicka det, alltså behövs även en fungerande e-post adress för att kunna 

registrera dig. I vissa fall används även SMS som ett sätt att skicka lösenord, dock 

kräver detta tillgång till en mobiltelefon. I de flesta fall fungerar detta så att vid 

registreringsprocessen lämnar du ditt alias och en e-post adress och strax därefter e-

postas ett slumpmässigt utvalt lösenord till den adressen. Användaren kan sedan läsa sitt 

e-post och logga in på sajten med hjälp av sitt alias och det lösenord denne fick via e-

post. Oftast ges tillfälle att ändra lösenordet till något självvalt efter första inloggningen. 

E-post kan utlämnas i favör till den ordinära gatuadressen. Lösenordet skickas då med 

vanlig post hem till användaren. Även detta medför både för och nackdelar. Fördelen 

med vanlig post är att det kan vara säkrare än att få ett lösenord via e-post. Dock väger 

nackdelarna tyngre i detta fallet och vi rekommenderar inte detta sättet. Fördelarna med 

att få lösenordet via e-post är: 

 

• Tidsbesparande, man kommer åt tjänsten inom några minuter. 

• Man slipper fylla i sin gatuadress vilket tillgodoser användarens krav på en kort och 

snabb registrering då det är mer information som behövs fyllas i för detta. 

• Ökad anonymitet då gatuadress ej används. 
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Den sista punkten är lite speciell då den kan användas på ett sådant sätt att användaren 

ger ut sin gatuadress vilket är mycket bra ur tjänsteproducentens synvinkel. Om tjänsten 

propagerar för ett säkert användande där användaren måste lämna sin gatuadress så 

vinner de värdefull information på detta sättet genom adressen, vilket i sin tur kan 

användas till att få fram mer information om denne. Nackdelen är att många användare 

ej gillar att registrera sig på detta sättet (se bilaga) och kan komma att undvika tjänsten 

bara för detta. Detta är ett resultat av vad vi tror är önskan av att vilja skilja på den 

verkliga världen och den elektroniska, det vill säga användaren vill så långt som möjligt 

skilja sin verkliga identitet från den som skapas eller används på nätet. 

Vi kan nu urskilja en del minimikrav för en registrering som måste tillgodoses 

för att tjänsten ska fungera tekniskt sett: 

 

• Alias 

• Lösenord 

• E-post (eller annat media som SMS, vanlig post med mera) 

 

Om informationen ovan används fullständigt har vi grunden till en relativt säker 

inloggningsfas på en webbsajt. Med relativt menas att ingen lösning är hundraprocentig. 

Användaren ska till exempel inte lämna ut sitt kontokortsnummer till andra, och lika lite 

ska han/hon lämna ut sina lösenord för webbsajter. Användaren kan nu nyttja sajtens 

utbud till den grad tjänsten tillåter. Dock ger minimikravet av information en tunn grund 

att stå på. Har användaren registrerat sig på en community skulle denne ha behövt 

lämna mer information om sig själv för att tjänsten ska fungera. Information så som 

intressen och hobbies är viktiga för att skapa en interaktion mellan användarna av 

tjänsten och blir därmed viktiga rent datalogiskt sett. Genom ett frivilligt utlämnade av 

sådana uppgifter kan sedan ett mönster tydliggöras och användas för att profilera sidan 

åt användaren. Vad vi menar är att en så liten mängd information är accepterad ur ett 

datalogisk perspektiv för att tekniken i sig ska fungera men användaren har i form av 

communityanvändare större krav på till exempel egna sidor, chat och forum –tjänster, 
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detta sätter i sin tur fler krav på tekniken då alias, lösenord och e-post inte längre räcker 

till för att underhålla sådana tjänster. 

 Av de tre punkterna vi visade ovan som utgjorde ett minimikrav så är e-post 

adressen den enda länken mellan användaren och tjänsteproducenten, det vill säga där 

producenten har kontrollen över kontakten. Andra gränssnitt kräver aktivitet av 

användaren. Denna är speciellt intressant för att kunna förmedla nytt utbud och nya 

tjänster på sajten. Dock måste man som designer ge användaren valet att ej få någon 

information via e-post adressen då Spam (ej önskvärd reklam via e-post) är något som 

är mycket illa omtyckt i Internetkulturen. (Bödker, 1991, s 46). 

 

 ”In design we must deal with articulated, nonarticulated and nonarticulable 

aspects of practise and with conceptualization in relation to these aspects. In this 

connection, the user interface is a special challenge: Operations as such can be 

conceptualized and made specific by various means, for example, by writing the 

operations down or by teaching others what to do. However, the conditions that trigger 

a certain operation from the repertoire of operations are what we need to investigate in 

user interface design.” 

 

Vad Bödker menar är att använda sig av olika processer och procedurer upptäcker man 

var så kallade ”breakdowns”, det vill säga felanvändande eller generella datorfel, sker. 

Därför menar vi också att på detta sättet ska designarbetet utföras, speciellt vid 

registreringsfasen, därför att man då ser när information så som personliga uppgifter ska 

lämnas. Att veta när användaren ska lämna sina uppgifter och visa varför det ska lämnas 

är viktigt. Informationen som ska lämnas måste vara relevant till vad som ska 

åstadkommas med tjänstens utbud. Är tjänsten en community eller ett forum är knappast 

gatuadressen relevant. Ska du däremot handla på en webbsajt är namn, adress och 

personnummer mer relevant än dina intressen för damcurling. Webbsajtens syfte ska 

ställas mot relevansen av personlig informationsutlämning. 

E-post är enligt oss inte heller det bästa sättet att föra ut nya budskap då 

användare dels inte vill ha mer reklam i e-postlådan och dels oftast betraktar sådan e-
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post som skräp och slänger det direkt. Ett bättre sätt är att visa nyheter och dylikt på 

sajten direkt, antingen på en förstasida, en inloggningssida eller användarens profilsida. 

Hur vet vi vad användaren vill se och använda? Har vi bara användaralias och en 

e-post adress kan vi inte göra mycket. För att ge användaren en djupare och mer 

värdefull upplevelse måste innehållet på en webbtjänst profileras. Detta görs genom att 

be användaren lämna ut mer information om sig själv och vad man tycker om och gillar. 

Man kan tro att personnummer är den ultimata personuppgiften att få, men man måste 

då tänka på att de flesta användare ogillar att lämna ut sitt personnummer (se bilaga) 

och invandrade folk i Sverige inte alltid har ett personnummer att tillgå. Även om man 

får tag i personnumret måste man se till perspektivet att få ut information från det 

genom att göra ytterliggare kontroller vilket kan vara tidsödande. Det vore bättre om 

användaren istället självmant fick fylla de uppgifter som krävs. 

 Ett faktum kvarstår dock att om du registrerar dig på en sajt där du antingen ska 

handla, visa dig myndig eller göra någonting som involverar pengar så måste 

personnumret lämnas. Det är här många användare kan börja klaga på sajter som kräver 

personnummer, ålder, gatuadress med mera. Ett undantag är rena shoppingsajter, där är 

det underförstått att man ska lämna ut sina personliga uppgifter för att få det man vill. 

Det är hos communities som gränsen för vad som är självklart börjar bli suddig. Alias, 

hobbies och personliga intresseuppgifter lämnas gärna ut men helst inte något som kan 

knyta en direkt till en verklig fysisk plats. Detta är något som måste göras tydligare för 

användaren, att viss information måste ges. Ska du få tillgång till vinster är det 

självklart att du måste lämna din gatuadress för att få dem. Ska du handla med 

mobiltjänster som involverar pengar och samtalspotter måste du uppge fullständiga 

personuppgifter. Personnumret är viktigt dels för att kontrollera och verifiera att du är 

myndig och den du utger dig för att vara men även för att kontrollera information som 

berör ekonomiska transaktioner och skatter. Denna biten är ofta dold och ett bättre jobb 

måste göras för att förklara för användaren innebörden av uppgifterna. Om vi tar 

exemplet med communites är de enda uppgifterna som krävs för att tjänsten ska fungera 

ett användaralias, lösenord och en kontaktadress. Datalogiskt sett behövs inte mer 

information för att tillåta användaren att nyttja tjänsten men användaren vill troligen 
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lämna mer för att kunna använda tjänsten fullt ut. Att bara se olika individers namn i ett 

community är inte syftet utan att kommunicera och dela med sig av information blir det 

väsentliga. Denna övriga information är som sagt ej nödvändig men kopplas lätt till 

användarens alias för en profilering. (Bödker, 1991, s 129). 

  

 ”The design approach is one where the computer application can be seen as an 

artefact standing between the user and her object, or as an artefact between the user 

and the subject with which she communicates, in both cases ideally without being 

noticed. In the use of an artefact, many different objects and subjects can be involved, 

which impose different requirements on the interaction and thus on the various aspects 

of the interface.” 

 

Denna designmetod pekar på det vi säger, det vill säga att gränssnitten/registreringar är 

digitala metaforer och artefakter som inte alltid visar de underliggande parametrarna så 

tydligt. Desto mer användaren vill göra med artefakten desto fler ”gömda” attribut 

kommer att finnas. Ska du kunna hantera pengar eller spela spel mot andra personer via 

en tjänst måste du förstå eller hjälpas att förstå vad som krävs för att du ska kunna göra 

detta. På samma sätt måste tjänsteproducenterna se att deras krav på information är 

relevant till vad som erbjuds. 

 

Kommersiell aspekt 

 

Företaget vill nå ut med ett budskap till sina användare. De vill sälja en idé och få ut så 

mycket som möjligt av en registrering. De bryr sig om utsidan, själva skalet. Inbjuder 

det rätt målgrupp och lyckas man fånga intresset? Framgår det vad man vill erbjuda och 

lyckas man på rätt sätt lämna ut sig på ett sätt som lockar att forska vidare? De inriktar 

sig på designen av sidan. Färger och utformning spelar en stor roll för dess framtid. En 

sida ska skapas anpassad just för dess nisch och konsten att vara unik är ibland ett 

problem. Man vill gärna utmärka sig och synas. Användaren är otroligt kräsen gällande 

registreringar har vi märkt genom våra intervjuer. Minsta lilla problem och man överger 
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sidan. Det ska fungera på ett enkelt sätt och man ska utan problem kunna genomföra 

registreringen. Det är då företaget har lyckats. Krävs det mer än 10 minuter för att 

registrera sig säger sig de flesta strunta i sidan och gå därifrån. Som användare kan du 

alltså ställa höga krav på en registreringsprocess, det är inte lätt att tillfredsställa allas 

behov. 

Vi vill göra en metaforisk jämförelse; säg att du ska gå in och handla bröd i en 

Konsumbutik men blir inte insläppt i butiken för du inte kan identifiera dig, du har 

aldrig varit i den butiken innan och ingen känner igen dig. Utanför butiken står en stor 

vakt med en ännu större hund och vill inte släppa in dig förrän du har lämnat viss 

information om dig. Lämnar du ditt namn och din adress kan du få välja på två sorters 

bröd men absolut inte utnyttja rabattkupongen som lämnas. Uppger du även ditt 

personnummer är butiksägaren villig att ge dig tillgång till alla brödsorter, men du får 

inte köpa något förrän du lämnat ditt kontonummer. Här ser vi en liknelse med 

registreringssidor. Det första som händer när du kommer till en webbsida och ser en 

tjänst du skulle vilja nyttja går det inte utan att genomföra någon form av registrering.  

I verkliga livet är inte ett sådant förlopp speciellt smidigt men på en webbsida 

blir det mer och mer naturligt.  

På Internet kan du eventuellt få se en demo av vad som finns och hur det 

fungerar, men man får vanligtvis inte tillgång till tjänsten i sin helhet innan 

registreringen är genomförd och godkänd 

Något som har blivit allt vanligare på dagens webbsidor är reklambanners, detta 

är något man bör se upp med. Att ha reklam på sin sida är ganska naturligt men detta 

kan också vara en sak som tränger bort den seriösa känslan på en sida. Att ha allt för 

färgglada och blinkande banners riktar sig mer till den ungdomliga publiken samtidigt 

som de äldre ser detta som ett mycket störande moment. Vad man då bör tänka på är att 

ge den rätta reklamen till sin målgrupp. Har man exempelvis sidan profilerad finns 

möjligheten att komma med de olika budskapen på ett personligare sätt. Här kommer 

den datalogiska aspekten in i bilden för den kommersiella. Med hjälp av rätt tekniker 

kan webbsajtens producent få ut viktigt information om användaren och dess önskemål. 

Denna information kan användas för att profilera olika varor på rätt kund. Exempelvis 
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olika varor för personer från olika delar av landet och olika åldrar. Ofta skiljer sig 

behovet åt mellan olika personer och har man då information om vad som skiljer dem åt 

får man på så sätt ett försprång tack vare detta. 
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Mockup 

 
Vid framarbetandet av vår mockup valde vi att använda 

oss av metaforen resa efter att ha diskuterat med MINT-

gruppen och kommit fram till att just en resa är ett bra 

sätt att dra likheter till olika processer under en 

registrering. Vi ville utveckla mock-upen iterativt därför 

började vi med att framställa en enkel pappers mock-up 

där vi skissade och skrev ned våra tankar. Efter detta 

gjorde vi en mer avancerad version där vi ritade och 

beskrev hur vi tänkt, denna visade vi sedan för MINT-

gruppen och brainstormade tillsammans med dem och fick fram ytterligare idéer. 

Feedbacken vi fick från dem var positiv och ledde till att vi sedan utvecklade ytterligare 

en version.  

Vi har utformat vår mockup med resemetaforen på följande vis. Det första som 

händer är att du kommer till en startsida med frågan vart ifrån du vill resa. Detta 

designas i form av en klickbar Sverigekarta. Här får vi 

reda på vart användaren bor, man klickar på sin hemort 

och kartan zoomas till noggrannare format och det går 

att klicka sig fram till gata och postnummer kommer 

automatiskt upp. Kön ska även fyllas i och liknas vid en 

manlig och en kvinnlig figur som användaren får klicka 

på. Nästkommande steg går ut på att samla information 

om användaren på ett roligt och annorlunda sätt. När det 

är dags att packa resväskan får vi reda på vilka intressen 

användaren har och när man går igenom tullen registreras användarens personuppgifter. 

Vi har jobbat mycket med metaforer och symbolik i vår mockup (exempelvis 

Sverigekartan), eftersom detta ger användarna en känsla av trygghet. 

Mockup: Klickbar Sverigekarta 

Mockup: Val av intresseuppgifter 
läggs i personlig väska 
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”Tangible as well as less tangible parts of the user interface do, of course, also 

play a role as triggers…The more familiar these triggers are to the users the better. 

(Bödker, 1991, s 102) 

 

Vi fortsatte med utvecklingen av mockupen till en version 

i HTML6. Denna versionen använde vi sedan till viss del 

för att väcka nya tankar och reda ut oklarheter under de 

personliga intervjuerna. Det hjälpte oss att få fram vad de 

tyckte angående hur lång tid en registreringsprocess 

maximalt får ta.  

 

 

 

 

“Fem frågor per sida. Men inte fler!! Är det fler än 5 blir det ändå jobbigt att 

hålla koll på vad man svarat. Vill inte lägga ner mer än 10 minuter på att registrera 

sig.” 

 

Citatet ovan kommer ifrån en av våra intervjuade personer när de skulle ge feedback på 

tidsaspekten av registreringprocessen. 

6 HyperTextMarkupLanguage. Programmringspråk för webbsidor. 

Mockup: Ditt “pass” lagrar dina 
personliga uppgifter 
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Nödvändig användarinformation?  

 

Viss information om en användare är nödvändig för att kunna fullfölja en registrering. 

Denna informationen vill vi på ett enkelt sätt få användaren att lämna utan att känna det 

tvånget som egentligen vilar. 

 

- Alias 

- Lösenord 

- E-post (eller annat media som SMS, vanlig post med mera) 

 

Egentligen är detta den enda nödvändiga informationen om man bara vill göra en 

grundregistrering, utan att ha tillgång till tjänster. Eftersom sidan ska byggas upp som 

ett community är det en fördel att veta användarens fritidsintressen.  Detta är också en 

del som vi vill att användaren ska lämna ut utan att känna tvång. Sedan kommer 

personnummer, detta måste lämnas för att du som användare ska få tillgång till 

tjänsterna. Personnummer och upplysning om kontonummer är en sak som är känsligt 

att lämna ifrån sig på Internet, detta är en punkt som vi kommer lägga ner mycket tid på 

just för att bygga upp ett förtroende mot användaren. 

Nästa stora fråga är hur mycket användaren klarar av i informationsflöde utan att 

tröttna. Vi vill uppnå ett jämt fördelat utbud på informationen utan att bli ”overloaded”. 

Vad vi menar med overloaded är att om man har för mycket information på samma sida 

kan det lätt bli att användaren istället för att fylla i korrekt information bara klickar sig 

igenom för att slippa en dålig sida. Hur vet man gränsen för detta? Detta har vi 

undersökt hos utvalda personer i bland annat vår vänskapskrets med en enkät. 

Vi menar att en registreringssida är det första klivet in i en community. Därför 

utgör detta en viktig del. Sidan är det första du ser och det första intrycket bör vara det 

bästa. Detta är ett viktigt avgörande från användaren när han/hon stiger in på sidan. 

Vilket intryck ger designen/layouten av sidan? Vem riktar vi oss till och når vi fram till 
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med vårt budskap till målgruppen? Kommer målgruppen ta till sig budskapet vi vill få 

fram på det sättet som vi menat? 

Varför väljer vi att utforma registreringssidan på det sätt som vi gör nu? Jo, dels 

för att komma ifrån den nuvarande standarden som många av dagens webbportaler 

verkar använda sig av; den tråkiga webbsidan som ger känslan av att registreringen är 

ett måste med information som man inte har en aning om varför man måste lämna. 

 

”Groupware applications often fail because they require that some people do 

additional work, and those people are not the ones who perceive a direct benefit from 

the use of the application…Groupware may led to activity that violates social taboos, 

threatens existing political structures, or otherwise demotivates users who are crucial 

to its issues” 

 

(Grudin, 1991, s 172). En registreringssida kan inte anpassas till alla. Som vi skrev 

under stycket Sociala aspekter har människor olika upplevelser och erfarenheter och 

ställer sig därför olika till att lämna viss information på en webbsida. 
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Rekommendationer för design av registreringsprocesser 
 

Vid en registrering ska det vara ett logiskt upplägg på frågorna. Att ha alla på samma 

sida har genom våra intervjuer visat sig vara ett populärt sätt. Även fast detta talas emot 

i boken Människor Datateknik Arbetsliv. 

 

”Rätt informationsmängd samtidigt på skärmen…för att undvika onödiga 

belastningar på korttidsminnet, är det viktigt att all den informationen som behövs för 

en viss uppgift finns tillgänglig samtidigt på bildskärmen” 

 

(Lennerlöf, 1998, s 111) Vad vi menar med att det ska vara ett logiskt upplägg är att 

frågorna har en ordning som känns naturlig. Det ska vara ett naturligt flöde och 

informationen som samlas in bör läggas i en ordning som gör det möjligt för 

användaren att få en snabb överblick över vad om behövs. Har jag allt som krävs för att 

kunna genomföra detta. Exempel; Man lägger uppgifter som användaren kan tänkas ha 

problem med att hitta i början. Krävs till exempel att du ska lämna ditt ”mobilnummer” 

som inte är självklart att alla vet hur man hittar detta bör inte det komma som en chock 

när allt annat är ifyllt och man tvingas att avbryta. Detta kan resultera i att användaren 

inte återvänder till sidan just för att man inte orkar fylla i allt igen. 

En annan viktig sak är att registrering ska vara så kort som möjlig, endast de 

nödvändigaste uppgifterna gärna samlade på en enda sida. Låt hellre användaren ta del 

av ett mindre utbud för att senare fylla i extra uppgifter hellre än att tvinga dem att 

svara på alla frågor direkt vid första registreringen. Att göra registreringen lite kortare 

och låta användaren komplettera med fler uppgifter vid ett senare tillfälle är populärt 

bland communities. Detta såg vi speciellt vid våra personliga intervjuer i samband med 

vår mockup. En kort initial registrerings fas var mycket viktig så att användaren kunde 

komma igång snabbt med att använda utbudet. 
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”Min enkla uppfattning är att alla frågor helst ska rymmas på en sida. Det blir 

lättare överskådligt då och sen så undviker man frustrationen som kan uppstå med att 

man har frågor på fler sidor, d.v.s att om det är för många blad att klicka igenom blir 

man lätt förvirrad. För många frågor är bara i vägen i registreringen. Det ska vara 

kort och snabbt. Bara någon minut får det ta annars blir ja trött” (citat från personlig 

intervju). 

 

 Man gör en kort registreringsfas som endast kräver namn, alias och lösenord. 

Det vill säga vad som krävs för att kunna logga in på sidan. Sedan efter att ha utforskat 

kan användaren fylla i mer uppgifter om sig själv såsom intressen, svara på skojiga 

frågor som kan ge andra användare större insikt i vem personen är. 

 

”En viktig skillnad mellan spel och nyttoprogram är att ett spel ägnar man sig 

åt för sin egen skull, för att man vill och inte för att möta de yttre kraven att producera 

något.” (Löwgren, Stolterman, 1998, s 48). 

 

Vad Löwgren och Stolterman menar är att man inte gärna utför någonting utan 

belöning, speciellt inte om det är ett krav. Vi ser gärna detta som ett sätta för 

webbsajtsproducenter att se över sina krav på information vid en registrering så att den 

är relevant till vad som erbjuds. 

Något som också är av stor betydelse är att registreringen ska vara en del av den 

övriga tjänsten designmässigt och inte verka stå utanför. Detta är något som vi såg i vår 

undersökning om hur olika registreringssidor var utformade. Att ha sin registreringssida 

i korrekt synkronisering med övrig information på sidan är av stort värde. Vi finner stöd 

för detta i Csíkszentmihályi’s teorier om ”flow” (Csíkszentmihályi, 1997), den så 

kallade optimala känslan man kan få ut av att utföra något vill vi ta vara på inom design 

av registreringsprocesser. Man ska som användare kunna navigera sig genom en 
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webbsida utan att tappa bort sig och undra om man verkligen är kvar på den 

ursprungliga. Då vi träffade på detta befann vi oss på en av Sveriges största 

webbportaler och blev därför väldigt förvånade att de inte lagt mer tid på sin 

registreringssida som verkligen utmärkte sig till det negativa. 

Något som vi tycker är en bra lösning är att det på registreringssidor ska finnas 

förklaringar till varför vissa uppgifter måste lämnas ska ges, de får dock inte ta upp för 

mycket plats eller störa ”flow’et” i registreringen. Att ge en liten förklaring till varför 

viss information är nödvändig att lämna skall presenteras i lagom stora rutor. Det kan 

gärna vara någon form av pop-up rutor som användaren själv kan välja om han/hon vill 

se. Det får inte vara störande och rutan ska vara diskret men ändå lätt att se vilken 

funktion den erbjuder.  

När man framställer en registreringssida måste man tänka på att alla användare 

på sidan har olika stor vana vid datorer och är oftast okunnig i varför uppgifter behövs 

för att driva en sajt/community, ett bra sätt är då att förklara då varför de används. Man 

skulle kunna ha en liten ruta som om man klickar på den ger en kort förklaring om hur 

allt fungerar rest tekniskt på sidan och kanske även hur systemet är uppbyggt. Detta för 

att upplysa mindre kunniga eller bara vetgiriga personer om tekniken bakom 

webbsajten. 

 På en registreringssida ska man endast kräva den information som verkligen 

behövs, den som inte tycks ha en vettig förklaring hör inte hemma på en 

registreringssida. Att sätta en liten stjärna vid vissa uppgifter och därmed mena att dessa 

är obligatoriska har blivit ett på nätet spritt och välkänt sätt att få sina användare att 

lämna informationen som verkligen behövs. Detta kan leda till att man i ren lathet letar 

upp de fält som har en liten stjärna, fyller i dessa och sen inte ens bryr sig om att läsa 

den ”frivilliga” informationen. Vi ser det som nödvändigt att presentera informationen 

på ett betydligt mer inbjudande sätt, detta vinner både företaget och användaren på. 

Sidan blir mer inbjudande och kan den göras roligare lämnar man kanske mer 

omedvetet informationen utan att känna tvång. Personnummer ska inte vara 

obligatoriskt utan en mycket bra grund. Att ha personnummer som obligatorisk 

information på en registreringssida kan anses som stötande. Detta ger indikationen till 
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många användare att avbryta registreringen, i synnerhet om ingen bra orsak lämnas till 

varför personnummer är av värde just för denna sidan. Dessa tankar tycker vi är 

speciellt viktiga när vi ser på Normans idéer och tankar om den experientiella och 

reflektiva användaren. 

 

 ”Our goal should be to develop human-centred activities, to make the 

environment and the task fit the person, not the other way around.” (Norman, 1994, s 

153). 

 

 Som vi gått igenom i tidigare kapitel har dessa två grupper av människor skilda 

förutsättningar för att genomföra en registrering. Vårt råd är att ”tänka efter före”, vem 

och vad informationen på sidan är anpassad för, och utifrån detta få fram en hållbar och 

användbar design för de involverade. Det vill säga, det finns användare som använder 

tjänster och det finns användare som producerar tjänster. Dessa två möts vid en 

registrering och utbyter information som kan vara till hjälp för båda parterna, det vill 

säga användare från båda håll. 
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Bilagor 

  



 

Arbetsplatsfrågor 

 

1. Personligt 

 

Namn, ålder. 

 

Dina uppgifter här på Doberman. 

 

Hur länge har du arbetat på Doberman? 

 

Erfarenheter sen tidigare. Utbildning?  Arbete? 

 

2. Arbetsprocessen 

 

Vad är det första du gör inför en ny uppgift? 

 

Är det vanligt att du har flera uppgifter parallellt? Deltar i flera projekt? 

 

I vilken fas i ett projekt kommer du in?  

 

Känner du att du skulle kunna komma in tidigare/senare i ett projekt?  

 

Om du fick dela upp ett projektarbete i olika faser, vilka skulle det då vara?  

 

Brukar du behöva ta fram mer information inför en ny uppgift?  

 

Brukar du vända dig till dina medarbetare för hjälp och råd? 

 

Tror du att du skulle uppleva en arbetsprocess annorlunda om du varit här längre/kortare 

tid?  

  



 

Ser du någon skillnad på arbetsgången här idag jämfört när du började på Doberman? 

 

Behöver du följa upp dina uppgifter när de är avklarade?  

 

Känner du att du får eller kan dra nytta av erfarenheter och kunskaper från tidigare 

projekt.  

 

3. Problemlösning 

 

Finns det problematiska faktorer i ditt arbete? Återkommande…?  

 

Vem vänder du dig till om problem uppstår? Hela gruppen? Enskild? Varför… 

 

Hur möter man problem? Finns det någon mall att gå efter vid problem lösning? 

 

Om problem uppstår, är det vanligt att man vänder sig enbart till andra medlemmar i 

projektet eller får man ”blanda in” även de som inte deltar aktivt i projektet? Det kanske 

är lättare att få en utomståendes syn på det hela? Eller? 

 

4. Användare 

 

Hur upplever du användarmedverkan på Doberman? Existerar den? 

 

Vad är din åsikt angående mer användarmedverkan?  

 

Hur skulle man kunna lösa så användarmedverkan blir större? 

 

Har du någon kontakt med kunden i din position?  Kan användaren påverka ditt arbete? 

 

  



 

Är det någon som sköter all kontakt mot kund i ett projekt eller kan alla i projektet 

komma i kontakt med kunden om det finns behov? 

 

Brukar du få information från slutanvändare som hjälper dig i ditt arbete? 

 

Får du feedback från slutanvändaren efter avslutat projekt? 

 

Positivt? 

 

Negativt? 

  



 

Personlig intervju 

 

När du ska registrera dig till något på Internet, vad tror du är orsaken till att du 

ibland måste lämna ditt personnummer? 

 

Har du någon gång träffat på en registreringssida på Internet som krävt 

information som du inte alls förstått vad den egentligen behövdes till? I så fall ge 

exempel. 

 

Nämn en websida vars registreringsprocess du har nyttjat och tycker var bra. 

Varför var den bra? 

 

Nämn en webbsida vars registreringsprocess du har nyttjat som du tyckte mindre 

bra om. Varför var den sämre? 

 

Vad tycker du är viktigast på en websida som har någon form av registrering? 

(tydlighet, profilering, design, så få frågor som möjligt, trygghetskänsla, etc…) 

 

När du registrerar dig på Internet, skulle du uppskatta en förklaring till varför 

viss information är nödvändig? 

 

Vad tycker du skulle vara bäst: Att ha en registreringssida med max 5 frågor / 

sida eller att ha en sida med alla frågor på samma blad, beroende på om det är få 

eller många frågor? Vad vore bäst om det är mer än ca 30 frågor? 

 

  



 

Ungefär, hur många registreringsprocesser har du genomfört på Internet? 

 

Vilken information tycker du är mest nödvändig att lämna för att en registrering 

ska kunna genomföras? 

 

Vad tycker du om communitys på Internet? 

 

Är du medlem i något community? I så fall vilket? Är du nöjd med utbudet av 

tjänster på communityt? Är det något du saknar? 

 

Ser du någon skillnad på att ge ut personlig information på en webbsajt som är 

profilerad som en community mot en websajt som inte är det. 

 

Vilka uppgifter är du intresserad av att komma åt från andra användare om det 

är en community du använder? 

 

Är det viktigt för dig att få reda på vad din uppgifter kan användas för direkt vid 

registreringen? 

 

Hur ser du på registeringssidor som skiljer sig designmässigt från den övriga 

sajtens koncept? 

  



 

Webbundersökningsfrågor 

 

Ålder? 

 Kön? 

Man. 

Kvinna. 

 

Vilket påstående stämmer bäst för dig? 

Jag är yrkesarbetande. 

Jag är studerande. 

Annat. 

 

Hur skulle du klassificera din datorvana? 

Liten. 

Normal. 

Stor. 

 

När använder du datorer som mest? 

I hemmet. 

På jobbet. 

På fritiden. 

 

Hur är din allmäna ställning till att registrera personliga uppgifter? 

Gärna. 

Helst inte. 

Bara jag får något som kompensation. 

 

4. Vad får dig helst att registrera personliga uppgifter? 

Får ta del av erbjudanden och rabatter via tjänsten. 

Får tillgång till ett större utbud inom tjänster. 

  



 

Högre status inom tjänsten. 

 

Registrerar du personliga uppgifter även om det inte behövs för att ta del av tjänstens 

basutbud? 

Ja. 

Nej. 

 

När du anmäler dig till en tjänst vad tycker du är bäst? 

Att behöva fylla i en fullständig registrering med alla personliga uppgifter och få 

tillgång till hela tjänstens utbud direkt. 

Att få ta del av ett mindre utbud och att senare kunna komplettera min 

registrering med fler uppgifter och gradvis få del av ett större utbud. 

 

Är det viktigt att du kan personifiera tjänstens utseende (grafik, layout mm)? 

Ja. 

Nej. 

 

Vilka uppgifter är du beredd att lämna vid en registrering? 

Allt som krävs. 

Allt som krävs men mot en bra förklaring till varför de specifika uppgifterna 

behövs. 

Endast basuppgifter såsom för- och efternamn. 

 

Vad tycker du om att lämna personnummer på en online registrering? 

Vill inte lämna det. 

Kan gärna lämna det. 

 

Behövs det mer förklaringar och information om vad varje uppgift kan komma att 

användas till (ex personnummer)? 

Ja. 

  



 

Nej. 

 

Skulle det vara bra om man kombinerade registreringsfasen och en profilering/guide för 

webbtjänstens innehåll? 

Ja. 

Nej. 

 

Vad tycker du om reklam via e-post som skickas ut till dig tack vare att du lämnar ut din 

email adress? 

Det är ok, jag har ju trots allt valt att registrera mig. 

Oacceptabelt. 

Ok, om jag själv kan välja att avsluta utskicken. 

 

Har du dåliga erfarenheter från att ha registrerat dig online? I så fall vad…? 
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