
Daniel Wetter
Senior UX-  Interaktion och tjänsteutveckling

Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. In-
teraktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar och rea-
gerar med en webbplats, produkt eller tjänst. Tydlighet, enkelhet och fokus är 
egenskaper jag strävar efter i min designstrategi. Jag är en stark förespråkare 
av användarcentrerad design. 

Jag har 20 års designerfarenhet av digital mjukvara, för webb och mobila  
enheter, i stora som små företag.



Ericsson
Interaktion och tjänsteutveckling



Ericsson

När vi 2011 ombads att utforma Ericssons nya intranät och Content Management 
System (CMS) var de i färd med att lansera en ny varumärkesstrategi. Ett av de 
viktigaste målen med projektet var att ta fram ett användarvänligt intranät och att 
minska kostnaderna för systemet. 

Ericssons intranät är navet i det dagliga arbetet för cirka 140 000 medarbetare i 
16 700 enheter spridda över 186 länder. Det är ett av världens största intranät.  
Innehållet består av många olika nivåer, funktioner, användarroller och språk.  
Interaktionen är nyckeln till framgång i användandet.  

Målet var att leverera ett individuellt anpassat intranät för varje enskild  
medarbetare, med relevant innehåll. Projektet delades upp i tre delar: 

• Individuellt anpassad startsida

• Ericsson Group Management System (EGMS) 

• Support



Mitt bidrag

Skapa ny användarcentrerad CMS för Ericsson Internal. 

• Intervjuer 

• Effektkartläggning 

• Personas och användarberättelser 

• UX, Wireframes, prototyper 

• Informationsarkitektur. Taxonomier 

• Användartest, eyetracking studier, workshop, online-test, observationer 

• Studier med System Usability Scale och Net Promotor Scale



Ericsson
Individuellt anpassad startsida - Employee Service

Startsida med interaktion för Employee Service Resultatsida för Employee Service



Wireframe - Individuell Evenemangsida Individuell Evenemangsida

Ericsson
Wireframe Event page - Evenemangssida



Heatmap - Eyetracking test av gemensam navigation EGMS admin - Mall för Book 

Ericsson
Test - Eyetracking heatmap på Startsida - Wireframe för Admin



SEB
Interaktion, design och tjänsteutveckling



Mitt bidrag

Jag blev ombedd att vara UX designer för SEBs internetbank. Jag arbetade 
tätt tillsammans med en grupp affärsutvecklare, både för Internetbanken 
privat och Internetbanken företag. Mitt uppdrag var att stödja och formge 
produkter och tjänster med fokus på att göra de digitala flöden lättanvända 
och kundanpassade. Vårt arbete gjordes i nära samarbete med IT-teamet i 
banken. 

• Wireframing 

• Prototyp 

• Användartest, online test, intervju

• Workshop

• Design



SEB
Interaktion, design och tjänsteutveckling

Investeringsparkonto ISK - Översiktssida Elektronisk signering - Byt fonder



Shareville - Social nätverk för fondmarknad

Koncept, interaktion, tjänsteutveckling och produktion



Hem & Fastighet
Koncept, interaktion, design och tjänsteutveckling



Centerpartiet
App verktyg inför valet 2014 - Koncept, interaktion, tjänsteutveckling  
och design



Telia - Öppen Fiber
App för stöd i säljprocessen, e-Signering, Interaktion, Design



Anna Milenkovic - Head Internet Banking SME på SEB Retail 

Jag ger mina bästa rekommendationer till Daniel för hans bidrag till vårt arbete på In-

ternet Bank SME på SEB. Han bidrog med goda resultat genom sin kompetens, samar-

betsförmåga, kreativitet och lösningsorienterad inriktning. Han hjälpte oss också öka 

kundinsikter.

Anders I. Carlström - Director Internet Banking, SEB 

Jag är mycket glad att rekommendera Daniel. Daniel har varit en viktig ingrediens i 

våra ansträngningar att göra våra digitala möten mer innovativ och kundorienterad. 

Från dag ett blev Daniel en naturlig del av min organisation.

Rekommendationer - översatta från engelska



Metod
Rapid Prototyping
Scrum
Lean

Verktyg - urval
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Fireworks
Axure
Balsamiq
MS Office
MS Visual Studio
Sketch

Arbetsområden
Grafisk Design
UX-  och Interaktionsdesign
Informationsarkitektur (IA)
Användaranalys, kravspecifikation
Personas
Effektkartläggning, användarberättelser
Prototyping, interaktiv prototyping
Eyetracking, analyser, användartester

Kompetens



Kontakt

Daniel Wetter

www.dunderdog.se

daniel@dunderdog.se

0708 265 333

Min profil

http://www.dunderdog.se
http://lnkd.in/barVFKu
http://lnkd.in/barVFKu

