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Jag har en dröm!



Utmaningar

� Komplex värld

◦ Förutsägbart            Utforskande

◦ Tama problem Elaka problem

� Lösa användarens verkliga problem?

◦ Förstå problemet ?

◦ Förstå varandra?

◦ Hitta en BRA lösning?



Föränderliga krav

Komplext – går inte att 
beskriva fullständigt 

Många möjliga lösningar 
– fåtal av dem bra

… och ett problem

Unikt
När ska vi sluta?



Algoritmiska lösningar funkar inte på 

elaka problem



Agenda



Uppvärmning

� Du ska planera fyra träd så att alla träd är 
på exakt lika stort avstånd från varandra. 
Hur gör du?



Uppvärmning – variant 2

� Du har tio mynt. Lägg dem så att de bildar 
fem rader med fyra mynt i varje rad

� Diskutera problemet

� Rita på papper

� Tio mynt, papper, sax penna – mer?





Vad är problemet?

1. Info
a) Intervju
b) Dok
c) App 0.1

2. Analys

3. Rita

4. Presentera

Tills vi kommit 
fram till denna 
bild



Effektkarta - Tidskrift



Effect Map in Detail



Vad är lösningen?



Hur testar vi den?



Från blaha till aha!

� Ett ärende kan gå från motiverad till 
ansökt

� Från ansökt kan det gå till beviljad

� Från ansökt …

� Det ska gå att komplettera ett ärende

�…massa text här som inte får plats…

� Ärenden som är för gamla ska rensas bort

�…ÄR ALLA MED?



Tillståndsgraf ärendehantering

1 
Motiverad

2
Ansökt

5 
Handläggs 

6
OK

8
Avslag

3 
Mer info 
krävs

4 
Info 

inkommet

7 Fel-
aktig

9 
Utkast

10 
Gallrad



Tillståndstabell - robusthetstest
Status\Händels
e

Registrera Ansok Formedla MerInfoBeg
ärt

Kompletter
a

Besluta

(Ärende saknas) 1-
Motiverad: 
OK

2 Ansökt från 
Licens

1-Motiverad 2-Ansökt: OK OK Felmedd Felmedd

2-Ansökt Felmedd 5-Handläggs: Felmedd Felmedd

3-Komplettering
begärd

Felmedd Felmedd 4-
Komplettera

6/7/8 
Beroende på 
tekn beslut: 

4-Kompletterad Felmedd 5-Handläggs: Felmedd Felmedd

5-Handläggs Felmedd Felmedd 3-
Kompletterin
g begärd

Felmedd 6/7/8 
Beroende på 
tekn beslut: 

6-Beviljad Felmedd Felmedd Felmedd Felmedd

7-Avvisad Felmedd Felmedd Felmedd Felmedd

8-Avslagen Felmedd Felmedd Felmedd Felmedd

10 Historisk Felmedd Felmedd Felmedd Felmedd

Rubrik

OK

Fel

Ej testad

Ej möjlig



Grafisk problemlösning är hett!

Några av mina favoriterNågra av mina favoriterNågra av mina favoriterNågra av mina favoriter



Sketchnote från tvåtimmarskurs



Lean UX



Rita dig till samförstånd

� Text – läsbar på håll

� Saker:

� Människor
◦ Streckgubbar deluxe

◦ Ansikten

� Riktlinjer 
◦ white space

◦ Innehållet är viktigast

◦ Fokus

◦ Konsistens





Ritövning

� Mike Rohdes övningar från Sketchnote 
handbook

http://ptgmedia.pearsoncmg.com//imprint_downloads/peachpit/peachpit/bonus/s
ketchnote_excerpt_merged.pdf



UX är #1!

� Användare hatar sina system-

det behöver inte vara så

� Det är upp till OSS att ändra på det

� Så här kan ALLA göra enkla 
användbarhetstester



Planera för 
användbarhetstester

Undvik teknik

Korta fokuserade 
sessioner

Välplanerat

Ta med utvecklare 
och krav/design som 
observatörer

Användbarhetstester 
för alla ... 



Exempel användbarhetstest

� Roll: Författare

� Förberedelser
◦ Information som i verkligheten
◦ Inloggningsinfo klart
◦ Tillgång till mejl - läsa kvitto

� Scenario: 
◦ A) Du vill lämna in en artikel – hur?
◦ B) Logga in och lämna in ditt bidrag, använd filerna X, 
Y, Z
◦ C) Gick det bra? Vad händer nu?



Exempel: originaldesign



Efter test och omdesign



En visuell utvecklingsprocess



Lös mitt problem – samarbeta - förstå



Låt drömmen bli verklig!


