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Personas 







Omvärldsanalys 

fello Vimla!



Scenariot 

“Ny person för företaget. Du är student och behöver digital 
utrustning samt skaffa billigt telefon kostnads kontrakt. Leta 
gärna efter erbjudanden. Välj och fullfölj köpet.”

Fokus låg i flödet.



Prototyp 1 



Prototyp 2 



http://www.youtube.com/watch?v=IHQUKmvvFTM


Förbättringar och Analys -Pappersprototyp
Vi testade version 1 på två användare, båda var vana användare.
Prototypen är en Responisv hemsida och vi har gjort mobilversionen.

Följande förbättringar fullföljdes
● Text information ska vara överensstämmande på varje vy.
● På vy “ Din beställning” Så skulle sidan även innehålla mer tydlig info vad som ingår. Plocka kontoskapning . “Godkänna 

villkoren” ska förflyttas ned.
● På vy “Student kampanj” På knapparna så önskas det att det kommer en popup vy med mer info och begränsade 

valmöjligheter.
● På vy “Kampanj och abonnemang” måste Kampanj rutan förstoras samt återkomma längre ned på samma sida.

Analys utav användartesterna 
Version 2 testades på två användare. Resultatet vart högre än förväntan då flödena gick bra.
Det båda reagerade på var detaljerna i kampanjen dvs vad kampanj erbjöd.
Vi beslutade att inte göra förändringar i V2 då Kampanjens innehåll inte var relevant för designen. Kampanjen i sig, i dess utseende var 
tydlig och fångade användarens uppmärksamhet.

Med testare 2:1 testades även chatten. Positiv respons. Trodde att det skulle kunna upplevas besvärligt då chattbubblan följer med 
överallt, men ingen av de 4 testarna reagerade eller kommenterade på den.

Vi kom inte heller fram till något som skulle kunna förbättras i denna prototyp.



Digital prototyp





Lärdomar





Thumb Design, 
the new Era.

http://scotthurff.com/posts/how-to-design-for-thu
mbs-in-the-era-of-huge-screens



Thumb heat map

http://scotthurff.com/posts/how-to-design-for-thumbs-in-the-era-of-huge-screens



http://www.youtube.com/watch?v=rzKDQaNgQU4


Slutsats
Användartester 2017-01-30

Fem personer testade denna 
design. Användarna var i åldrarna 
20-63 års ålder. Män som kvinnor 
och olika etniska bakgrunder samt 
höger som vänsterhänta.

2 av 5 personer upplevde frustration 
att meny ikonen/knappen inte var 
synlig hela tiden.

Förslag skulle vara att ha en fotnot 
som poppa upp vid lätt scrollning.



Frågan är. Hur designer man egentligen för tummen?


