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Abstract
Today the mobile platform technology is developing in a rushing speed. Therefore, 
the use of smartphone and tablets has expanded tremendously. This has led to more 
and more user interactions of smartphone and tablets to simplify peoples everyday 
lives. However, the design of the mobile user interfaces has not improved at the same 
speed as the production and development of these mobile devices. This had led to a 
need of adapting the designs into the mobile devices from a user friendly perspective.

Current user interfaces are not considered useful enough for different types of user 
groups. The study will contribute by improving the designs of mobile platforms.
Focus has therefore been placed on the users and design principles when the 
qualitative study has been made. The result of the study will not be about 
how permanent rules for design principles are. Instead, it will produce a design 
analysis regarding how the principles can be used as guidelines when interfaces for 
mobile platforms are designed.

The intentions of the study are to clarify how the design principles should look like 
when developing interfaces for mobile devices. The study will not deal with this 
problem on a large scare. Limitations are obviously required when carrying out a 
study of this size, and therefore focus is put on testing the user-friendly design of the 
travel planner as well as how the current situation is between interaction by users and 
mobile platforms.

The study will begin with a theoretical background description of the various 
problems and concepts that already exist with current mobile platform developments. 
It will continue with a fictitious scenario of how it might look like when users interact 
with a mobile platform and a qualitative method for gathering information will be 
used. Furthermore, there will be an analysis of theory and empiricism and a 
discussion of user-friendly design principle of mobile interfaces. The study has been 
limited to only research on design principles and interaction between user and mobile 
interfaces.

Keywords: Interaction design, user-center design, usability, user interface, human 
computer interaction, smartphone, tablets, travel-planner. 
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Sammanfattning
Idag har teknologin för mobila plattformar utvecklas i en rusande fart. Detta har lett 
till att även användningen av smartphone och surfplattor expanderats. Detta har i sin 
tur lett till att allt fler användare interagerar med smartphone och surfplattor för att 
förenkla sin vardag. Designen av de mobila användargränssnitten har emellertid inte
utvecklats i samma fart som själva tillverkningen av dessa mobila enheter. Det har lett 
till ett behov av att anpassa sin design i mobila enheter utifrån ett användarvänligt 
perspektiv. (Boda, Brohult, Morner, Nilsson, Pixell, 2009)

Befintliga gränssnitt anses vara bristfälliga för olika typer av användargrupper samt 
sakna nödvändig feedback. Denna studie kommer därför att bidra till en förbättrad
formgivning av mobila plattformar. Studien har lagt användarna och 
designprinciperna i centrum när den kvalitativa undersökningen har gjorts. Resultatet 
av studien kommer inte att beskriva hur fasta regler för designprinciper kommer att se 
ut, utan den kommer att framställa en designanalys på de principer kan användas som 
riktlinjer när gränssnitt för mobila plattformar utformas.

Studien syftar till att klarlägga hur designprinciper bör se ut för en mobil enhet. 
Denna studie behandlar inte problemet på en stor skala utan avgränsningar är gjorda 
och fokus är lagt på test av användarvänlig design av reseplanerare samt hur 
interaktion mellan plattform och användare ser ut i dagsläget. 

Studien börjar med att sammanställa en teoretisk bakgrundsbeskrivning av olika 
problem och begrepp som finns i dagens mobila plattforms utveckling. Därefter följer 
ett fiktivt scenario kring hur det skulle kunna se ut när en användare interagerar med 
en mobil plattform. Det kommer även att användas en kvalitativ metod för insamling 
av information samt ske en analys mellan teori och empiri. Slutligen följer en 
diskussion kring användarvänliga designprinciper av mobila gränssnitt. Studien har 
avgränsats till designprinciper och interaktion mellan användare och mobilt gränssnitt.

Nyckelord: Interaktionsdesign, användarcentrerad systemdesign, användarvänlighet, 
användargränssnitt, MDI, smartphone, surfplatta, reseplanerare. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Användandet av mobila plattformar har ökat explosionsartat de senaste åren. Så kallade 
smarta telefoner har mer eller mindre konkurrerat ut de traditionella telefonerna ur 
marknaden. En ny trend av IT-användning har växt fram och bärbara datorer räcker 
knappt till. Användarna kräver mindre och lättare redskap för att uppfylla deras IT-behov. 
Även de ledande globala företagen har insett vikten av mobila plattformar och deras 
underlättande användning inom flera områden. Förutom smarta telefoner har ett nytt 
verktyg trätt fram i rampljuset, en så kallad surfplatta. En surfplatta är en minidator i 
form av en plattskärm med möjlighet till internetuppkoppling både mobilt och via WiFi. 
Dessa egenskaper gör en surfplatta väldigt användbar inom många områden. Smarta 
telefoner och surfplattor är de ideella verktygen för uppkoppling till det virtuella och den 
informatikvärld vi lever i idag. Dessa enheter utgör en stor del av marknaden. 

Anledningen till deras framgång är just den flexibilitet som dessa enheter besitter inom 
flera olika användningsområden. Men den mobila flexibiliteten är bara en bråkdel av 
anledningen till varför dessa enheter har tagit så pass stor plats i marknaden. Det som 
verkligen påverkat deras framgång är de applikationer och program som enheterna 
innehar och som kan användas till att fylla de flesta behov hos användare. Med hjälp av 
dessa enheter kan det göras allt från att surfa, spela, titta på film, lyssna på musik samt 
många andra nöjen. Dessutom hjälper enheten dig med att hålla dig upplyst genom 
diverse applikationer så som nyhets- och väderapplikationer.

Ett av plattformarnas användningsområden är planering av resor. Nästan varje 
kollektivtrafiksorganisation har utformat någon form av applikation som kan användas av 
resenärer för att planera sin resa samt köpa färdbiljett direkt via sin smarta telefon eller 
surfplatta. Av geografiska skäl har jag valt att se närmare på Västtrafiks officiella 
applikation. Idén med reseplanerare är att resenärer på ett snabbt sätt ska kunna få 
information om bussarnas ankomst- och avgångstid, rutt, restid samt kunna köpa en så 
kallad SMS-biljett via sin smarta telefon eller surfplatta under mobilitet.

Dessa reseplanerare hade varit meningslösa om de inte innebar en effektivisering av 
systemet. Därför är det ett måste, både för resenärer samt kollektivtrafiksorganisationer, 
att applikationer som används för reseplanering ska medföra tidsbesparing. Ur en 
resenärs synvinkel ska det på ett snabbt och enkelt sätt kunna dra full nytta av dessa 
applikationer. Målet är att ersätta den mänskliga interaktionen med modern teknologi. 
Användare ska kunna interagera med en applikation på egna villkor. Exempelvis vid 
reseplanering ska man kunna skriva in olika färdmål, ångra sina val, börja om och på 
detta sätt välja mellan olika alternativ utan att behöva känna exempelvis obehag, som 
hade kunnat uppstå vid mänsklig interaktion.  

Det är inte bara resenärer som ser fördelar med dessa applikationer. Även 
kollektivtrafikorganisationer vet att dessa applikationer, som är relativt billiga att 
utveckla, sparar en hel del pengar och medför effektivitet inom organisationen då man 
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bland annat inte behöver interagera med resenärer när problem uppstår. Dessa problem 
ska resenärer själva klara av att lösa med hjälp av de applikationer som finns tillgängliga. 
Det hela låter som en optimal idé för bägge parter. Ska detta emellertid fungera på ett 
tillfredsställande sätt bör interaktionen mellan resenärer och gränssnitten hos 
reseplanerare vara användarvänlig.

1.2 Problemdiskussion
En ung kvinna befinner sig i Borås och vill åka hem till Göteborg. Hon ska med hjälp av 
sin smarta telefon kontrollera tider för önskat kollektivmedel, planera samt boka sin resa 
via reseapplikationen. Detta främst på grund av att bussar inte tar emot kontanter längre, 
utan endast förköpta biljetter, SMS-biljett samt kontokort. Den unga kvinnan har inte 
något kontokort tillgängligt och därför är SMS-biljett det enda alternativet som återstår. 
Inledningsvis måste hon ta sig till centralstationen via buss för att därefter boka en biljett 
hem till Göteborg. De komplikationer som kan uppstå i detta läge är följande: till dess 
hon begripit sig på reseapplikationen har hon redan missat sin buss eftersom processen 
tagit betydligt längre tid än den lilla tid som fanns kvar till bussens ankomst. Resenären 
har ännu inte hunnit genomgå hela processen för att köpa en SMS-biljett och på grund av 
detta missar hon sin buss. På grund av att den unga kvinnan inte hunnit genomgå hela 
processen för att köpa en SMS-biljett saknar hon tillåtelse att kliva på bussen, och i det 
fall hon trots det försökt hade busschauffören troligen nekat henne tillträde. Dessutom 
skulle det medföra en påtaglig risk för böter i det fall en kontrollant hade befunnit sig på 
platsen.

Ovanstående scenario förekommer i verkligheten vilket påvisar att mobila applikationen 
har stora brister vad gäller enkelhet, effektivitet och snabbhet. För att förbättra dessa 
måste de ha en bra användbarhet, handlingsbarhet, samt användarvänlighet. I det fall 
gränssnittet skulle inneha ovanstående egenskaper hade resenären problemfritt kunnat 
åka hem i tid utan förseningar orsakade av den mobila applikationen. Idag är det väldigt 
vanligt att människor som interagerar med ett främmande system har svårt att navigera 
sig. Dessutom medför de än större svårigheter för äldre och personer utan teknisk 
kunskap. Användning av främmande system och svårigheter med gränssnitt kan medföra 
kognitiv belastning och leda till att människor ger upp och hellre vill ringa in och prata 
med en mänsklig support.
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1.3 Initial begreppsprecisering

1.3.1 Användarvänlighet
Användarvänlighet är ett begrepp som ska mäta hur behagligt ett system är att använda. 
Ett system som har en hög nivå är ett system som en användare har lätt för att hantera och 
använda utan att skapa hög kognitiv belastning för hur denna ska integrera med systemet.

1.3.2 Användbarhet
Begreppet användbarhet är idag ett ganska implicit begrepp.  Enligt ISO 9241-11 innebär 
användbarhet att en användare ska kunna använda en produkt för att uppnå specifika mål 
med noggrannhet, effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse (Gulliksen Jan och 
Göransson Bengt).

1.3.3 Användarkontroll
Användarkontroll är ett begrepp som ska få en användare att känna att dem har kontroll 
över ett system, och att det är dem som bestämmer kommunikationen. Annars kan det 
uppstå osäkerhet och kognitiv belastning ifall användarna känner sig osäkra på själva 
systemet. För att uppnå användarkontroll finns det vissa aspekter som måste 
åstadkommas, exempelvis ånga en handling i systemet eller tydlig feedback när man har 
utfört en handling. På det sättet uppstår inte missförstånd och förvirrning och då erhåller 
man en bra användarkontroll.  (Löwgren, J 1993)

1.3.4 Handlingsbarhet
Cronholm och Goldkuhl: "Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra 
handlingar och att därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att 
utföra handlingar både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess 
information.” (Daniel Andersson, 2008)
Handlingsbarhet är att en användare handlar med ett IT-system, men också ett IT-system 
som utför handlingar för att göra det enklare för användaren att utföra sina handlingar. 
(Daniel Andersson, 2008)

1.3.5 Gränssnitt
Gränssnitt engelska interface, är den kommunikation som används mellan två enheter i 
ett tekniskt sammanhang. Användargränssnitt, engelska user-interface, är just den länken 
mellan den tekniska plattformen och användaren. 

1.3.6 GUI
Graphical user interface är ett användargränssnitt där en användare kommunicerar med 
en teknisk enhet genom att använda sig av bilder istället för text kommandon. 

1.3.7 Applikation
En applikation också kallad ”app” är ett mjukvaruprogram som en teknisk enhet 
använder för att utföra en specifikt önskad uppgift som en användare har. 
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1.3.8 MDI
Definitionen MDI utvecklades från början från filosofin människa-maskininteraktion 
(MMI). Anledningen till att MDI uppkom ur MMI var att MDI medförde att ämnet fick 
ett större omfång, till skillnad från MMI som valde att lägga fokus på utformningen av 
maskinernas gränssnitt. MDI tar med de flesta sidor som har med interaktionen att göra 
mellan människa och dator, som mobiltelefoni, handdatorer eller informationskiosker där 
människan inte är medveten om att det är en dator man interagerar med (Gulliksen Jan 
och Göransson Bengt).

1.3.9 Mobila plattformer 
Begreppet mobil plattform inom teknik och datorer, är maskiner och operativsystem som 
används för att kompilera program inom operativsystemet.  Man kan tala om Iphone, 
Ipad, HTC, m.m. Alla dessa har olika operativsystem och är olika typer av maskiner.

1.3.10 Mobilt
När det talas om mobilt och mobilitet samspråkar man om möjligheten att kunna förflytta 
sig oberoende sin lokalisering. 

1.3.11 Smarta telefoner/Smartphone
En smarttelefon en hybrid mellan dator och mobiltelefon. Smarttelefon är en utvecklad 
mobil telefon som börjar bli datorlik i mjukvara utbudet. De flesta smarta telefonerna 
innehåller någon typ av pekskärmsfunktion. 

1.3.12 Surfplatta
En surfplatta är en hög teknologisk mobil enhet/minidator i form av en plattskärm som 
styrs med fingrarna eller en pekpenna. Apples Ipad är ett känt exempel på en surfplatta.

1.3.13 Reseplanerare
En reseplanerare är en applikation som du som resenär använder för att planera ditt 
resande i kollektivtrafiken. Du får en överblick över resealternativt och för varje 
alternativ får du uppgifter såsom resetid kostnad avgång ankomst m.fl. 

1.3.14 Sms Biljett
Sms begreppet är en förkortning utav ”short message service” som är ett kort 
textmeddelande som kan skickas mellan två tekniska plattformar. Sms biljett är ett 
meddelande som skickas från en resenär som får tillbaka ett meddelande med en kod som 
ska vara giltig som en biljett där resenären inte behöver använda sig utav en fysisk biljett 
utan behöver endast visa upp detta SMS på sin mobila plattform.
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1.4 Studiens forskningsfrågor och syfte

1.4.1 Problemställning
Studien ska undersöka vad man tar hänsyn till när man designar ett gränssnitt som ska 
finnas i en mobil plattform som ska kunna uppnå effektivitet, enkelhet och snabbhet samt 
minska kognitiv belastning och nederlag.

1.4.2 Forskningsfrågor

1.4.2.1 Huvudfråga
Hur bör användargränssnitt för mobila plattformar designas?

1.4.2.2 Delfrågor
 Vad gör mobila reseplanerare komplexa avseende planera, boka & resa?
 Hur kan man uppnå god interaktion mellan användare och system?
 Hur bör ett användargränssnitt i en mobil reseplanerare vara utformat för att möta 

behov som olika användargrupper har?
 Vilka designprinciper bör anläggas när användargränssnitt för mobila plattformar 

designas?

1.4.3 Syfte

1.4.3.1 Huvudsyfte
Vilka faktorer man ska ta hänsyn till och få en bättre överblick när man designar ett 
gränssnitt för en mobil plattform, samt vilka design mönster som är viktiga att känna till 
vid design av användargränssnitt avsedd för mobil användning. Hur detaljer i 
interaktionen kan designas beroende på användarens behov.

1.4.3.2 Delsyften
 Analysera vilka faktorer som gör det mobila gränssnitt komplexa.
 Få fram viktiga element som bör inkluderas vid utformning av gränssnitt.
 En sammanfattad ”vägledning” för kommande tids utveckling.
 Vilka svagheter respektive styrkor har de designprinciper som framläggs.

1.4.4 Förväntat resultat
 Uppnå enkelhet, snabbhet effektivitet, användarvänlighet och användbarhet.
 Ett antal faktorer som medför komplexitetsgrad i mobila gränssnitt.
 Generering av kunskap som ska ligga till grund för utformning utav reseplanerare 

på mobila plattformer.
 Kunskap som ska bidra till förbättring utav gränssnitt för mobila reseplanerare.
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1.5 Avgränsningar
Studien ifrågasätter huruvida reseplanerare har ett snabbt, effektivt och enkelt gränssnitt 
för resenärer som vill kontrollera tider samt boka och planera resor. Därför ska det 
undersökas vad som kan förbättras i ett gränssnitt. Studien kommer att behandla 
gränssnitt i reseplanerare som ska finnas på en mobil plattform/applikation. Forskaren har 
valt att enbart förhålla oss till mjukvaran i ett gränssnitt samt interaktionen mellan 
gränssnitt och användaren. Den forskning som kommer att undersökas ska ställa in sig på 
vad man bör ta hänsyn till när man designar ett gränssnitt för en mobilplattform. Studien 
kommer att utföra ett antal intervjuer samt observationer som kommer att ligga till grund 
för jämförelsen mellan empiri och teori.

1.6 Målgrupp
Denna studie riktar sig till utövare som är intresserade av att lära sig om gränssnitt i 
mobila plattformer. Studien fokuserar på interaktionen mellan användare och gränssnitt 
och riktar sig till systemvetare som vill ha mer kunskap i att kunna designa 
applikationsdetaljer som stödjer interaktionen mellan gränssnitt och användare. Studien 
fokuserar på vikten av att designa och konstruera ett gränssnitt som gör det genomförbar 
för människor att använda gränssnittet på ett tillfredsställande, effektivt samt snabbt sätt. 
I det fall man designar ett system som är effektivt och tillfredställande på ett metodiskt 
sätt slipper man kognitiv belastning samt gör det användarvänligt, vilket i sin tur 
resulterar i lönsamhet både för användare samt verksamhet. 

Förutom detta riktar sig studien till akademiker och forskare inom utbildningsområdet för 
att upplysa samt informera eller vidareutveckla frågan. Av den orsaken kommer studien 
att fungera som underlag som ska utvidga helhetssynen på att framställa gränssnitt som är 
användarvänliga.

1.7 Forskningsansats

1.7.1 Vetenskapligt perspektiv
Det finns flera olika sorters vetenskapliga perspektiv, men de två framstående är 
positivism och hermeneutiken. Positivismen är det vetenskapliga perspektiv där all 
kunskap upprättas av teorier. Dessa teorier baseras på erfarenheter som sinnet och 
förnuftet ska ha erhållit genom observationer. Positivismen säger även att en forskare inte 
överhuvudtaget ska bli påverkad av något som styr i det yttre, som politiska, religiösa 
eller andra känslomässiga anlag. En forskare måste vara objektiv. Genom dessa 
observationer ska forskaren, genom att hitta samband och symmetri, kunna förutsäga och 
inskrida i fenomen, exempelvis att 7 dagar efter en måndag kommer det att vara måndag 
igen. Detta anses utgöra en typ av kunskap. Även i det fall man byter ut forskare ska 
resultatet av forskningen vara densamma. (Patel & Davidsson, 2003).

Det andra vetenskapliga perspektivet är hermeneutiken som utgör positivismens motsats. 
Inom hermeneutiken talar man om tolkning och förståelse, hermeneutiken är således en 
tolkningslära. Det centrala i hermeneutiken är tolkningen av den mänskliga existensen, 
skrivspråket, talspråket, handlingar, tankar och känslor. En forskare som använder sig av 
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sina känslor, tankar eller dylikt kan använda det som ett medel för att förstå och tolka sitt 
forskningsobjekt. Där talar positivismen på ett motsatt sätt. (Patel & Davidson, 2003).  

Att närma sig forskningsobjekten på ett subjektivt perspektiv kommer leda till att 
forskaren får en förståelse för vad som ligger till grund för denna studie. De 
tillvägagångssätt studien kommer att använda sig av är viktigt eftersom forskaren måste 
försöka förstå och tolka den mänskliga interaktionen med gränssnittet för sedan se vad 
som borde tas hänsyn till när man designar ett användarvänligt gränssnitt. Utifrån 
analyser av det teoretiska fundamentet, observationer samt intervjuer ska följande 
huvudfråga besvaras: ”Hur bör användargränssnitt för mobila plattformar designas?” 
Studien måste kunna tolka samt analysera testgruppens intryck och känslor genom 
observationer och intervjuer. Forskarens egen tolkning och känslor förblir en fördel för 
forskningsobjektet som kommer att lösa problemställningen. 

Utifrån ovanstående redogörelse kring de olika teorierna har slutsatsen dragits att det 
lämpligaste tillvägagångssätt att genomföra denna studie är genom tillämpning av en 
hermeneutisk metod med kvalitativa insamlingsmetoder. 

Studien kommer att inledas med att analysera teoretiska beståndsdelar kring utformning 
av gränssnitt. Detta kommer att ge en tolkning av de viktigaste faktorerna man bör ta 
hänsyn till vid utveckling av användarvänliga gränssnitt. Denna analys kommer att 
utforma forskarens perspektiv i en bred grad. Därefter kommer forskaren ytterligare att 
samla in data via observationer samt intervjuer av den utvalda testgruppen. Detta kommer 
att ytterligare precisera tolkningen av viktiga utvecklingsfaktorer. 

Eftersom en bred målgrupp använder sig av kollektivtrafiken är det viktigt att 
applikationer är tillräckligt flexibla att de möter kraven hos användargruppen. För att få 
ett kvalitativt resultat är det bra att ha en bredare målgrupp av testanvändare. Studien 
kommer att välja flera personer av olika kön i olika åldersgrupper och dessa ska besitta 
olika typer av kunskapsinriktning och yrken. 

Den utvalda gruppen av testanvändare kommer att genomgå ett mindre test som ska 
observeras och gruppen ska även intervjuas. Under observationen kommer forskaren att 
betrakta reaktioner och undersöka hur testanvändaren går tillväga för att slutföra 
uppgiften. Därefter kommer en intervju att genomföras med testpersonen och frågor 
ställas gällande uppgiften och proceduren för att klara av uppgiften. Dessutom kommer 
det att ställas frågor kring vad testpersonen uppfattade och tyckte om gränssnittet. 
Studien kommer sedan att använda sig av dessa resultat för att jämföra dem med det 
utvalda teoretiska fundamentet och försöka förstå interaktionen mellan gränssnitt och 
användaren. Detta ska vara underlag till att besvara huvudfrågan. Det som ska vara i 
fokus är hur gränssnittet kan utformas för att bli ett gynnsamt verktyg för användaren, 
därför har studien ett brett urval av testpersoner. Studien strävar efter att få förståelse för 
att skapa ett bra användarvänligt gränssnitt utifrån användarnas interaktion med 
gränssnittet genom en hermeneutisk procedur.



8

1.7.2 Forskningsstrategi och process
Det är viktigt att veta vilken typ av kunskap man vill utveckla därför är det lämpligt att 
skapa en kunskapskarakterisering. Det finns flera olika typer av kunskapskarakterisering, 
exempelvis kategoriskt kunskap, egenskapsbestämmande (deskriptiv), klassificerande 
kunskap, kunskap och karaktäriserande (förståelsekunskap) kunskap. (Goldkulh, G, 
2001) 

Studien kommer att arbeta deduktivt med relationen mellan teori och empiri. Den 
insamlingen av teori kommer ge några allmänna principer angående utformning av 
gränssnitt. De hypoteser som tas fram ur det teoretiska fundamentet kommer att prövas 
gentemot empirin dvs. mot observationer och intervjuer av testanvändare. 

För huvudfråga vill forskaren framställa förståelsekunskap. Förståelsekunskap betyder 
kunskapen att förstå varför något är som det är. (Goldkulh, G, 2001). Anledningen till att 
forskaren väljer just att skapa förståelsekunskap är för att kunna besvara för vilka 
principer man bör ta hänsyn till när man designar ett användargränssnitt, och därför blir 
förståelsekunskap dominerande eftersom författaren måste kunna besvara huvudfrågan 
som är att förstå vilka principer man bör ta hänsyn till. Därefter ska forskaren besvara en 
av delfrågorna ”Hur bör ett användargränssnitt i en mobil reseplanerare vara utformad 
för att möta behov som olika användargrupper har?” som är värdekunskap.  Studien vill 
skapa förståelsekunskap och värdekunskap eftersom framtida intressenter ska ta del av 
dessa och försöka förstå vad som bör tas med i omtankarna när man designar ett 
användarvänligt gränssnitt. Därför kommer forskaren att skapar en bred grund med en 
stor egenskapsbestämmande undersökning. 

Studien har valt att använda sig utav en kvalitativ forskningsstrategi. Forskaren kommer 
att använda sig utav denna kvalitativa ansats i undersökningen. Forskaren kommer att 
studera ämnet och därefter utföra intervjuer och observationer samt användartest för att 
försöka förstå och anskaffa den slutliga kunskapen. Forskaren kommer ta fram kunskap 
ifrån den teoretiska delen som kommer att användas för att skapa intervju frågor, 
intervjua, välja testgrupp samt för observation av användartestet. Och dessa kommer 
senare att tolka. Forskningsstrategi ska innehålla en kvalitativ metod eftersom forskaren 
vill ha ett så klart och tydligt reslutat som möjligt för att senare analysera. (Goldkuhl, G, 
2001)

Studien kommer att använda sig utav deskriptiva och explorativ undersökningsformer. 
När forskaren jobbar deskriptivt kommer det att kunna tas fram teorin idag för ett bra 
gränssnitt i en mobil plattform, samt vad som kännetecknar ett användarvänligtgränssnitt. 
Därefter kommer det att jobbas explorativt för att kunna förbättra gränssnitt i mobila 
plattformer. Studien har upptäckt att mobila reseplanerare har ett system som har dåligt 
användarkontroll samt användarvänlighet och därför kan dessa förbättras. (Goldkuhl, G, 
2001)
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Figuren visar en handlingsgraf över studieprocessen
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1.8 Metoder

1.8.1 Urval och insamlingsmetod
Forskaren har tänkt först börja med att samla facklitteratur som sträcker sig över en 
bredare vy av problemområdet. Sedan ska det successivt avgränsas till mer konkret 
facklitteratur som tacklar specifikt problemområdet. Den teoretiska insamlingen kommer 
omfatta en bred litteratur- och ”kortlivade” dokumentstudie. Denna teoretiska grund ska
användas för att besvara några frågeställningar kring studien och ska också utgöra en bas 
för den empiriska undersökningen. 

Kvalitativa intervjuer karakteriseras av försök att upptäcka och identifiera egenskaper hos 
den intervjuades uppfattningar (Patel, Davidson, 2003) . Därför ska den empiriska 
undersökningen ske via kvalitativa och konfidentiella intervjuer av våra testanvändare. Vi 
vill få reda på de svårigheter som resenärer har vid användning av reseplanerare. Genom 
att förberedda oss noggrant inför intervjuerna strävar vi för att få en tydlig och kvalitativ 
information kring användandet av reseplanerare.

1.8.2 Analysmetod
Enligt Oates (2006) ska man tänka på två olika analyskategorier. Det första är att man ska 
analysera textdata och det andra är icketextdata. 

När man analyserar textdata ska man först börja med att konvertera all data till samma 
format t.ex. samma pappersformat. Detta hjälper forskaren att snabbt kunna hitta under 
sitt eget material som man samlat. Därefter ska man också utveckla en plan för ett
effektivt filsystem. Detta gör man genom att spara all data i olika mappar och namnger 
dessa. För säkerhets skull ska man också göra kopior av det data man samlat in i fall det 
skulle gå förlorad. 

När det genomförs en kvalitativ studie tar författaren insamlingsmaterialet och fokuserar 
på att se detaljer i helheten. Författaren får bryta ner data i olika delar och ta fram ett 
tydligt mönster som kännetecknar det kvalitativa data. Detta gör författaren för att sedan 
strukturerat fokusera på klara mönster som uppstår och sedan ska dessa mönster 
transkriberas i relation till designprinciperna. (Oates, 2006)

När forskaren analyserar textdata kan det enligt (Oates, 2006) läsa all material som finns 
tillgänglig för att få en generell uppfattning. Därefter delar forskaren upp materialet i 
olika teman och därefter i mindre subkategorier. Författaren kommer att använda sig av 
denna metod för analys av teoriinsamlingen. 

1.8.3 Utvärderingsmetod 
Studien kommer att använda sig utav en utvärderingsmetod för att styrka kvalitén i 
undersökningen. Dessa utvärderingsprinciper som kommer att identifiera ska ligga till 
grund för den kvalitativa metod som studien kommer att använda sig utav.  Denna metod 
är till för att validera all material som kommer att samla in. Detta material kommer att 
granskas och därefter ska metoden bidra med ny kunskap innan de slutgiltiga orden 
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behandlas. Studien kommer att sträva efter att ge en god kongruens mellan teori och 
empiri som kommer att undersöka.  (Bryman, 2002) (Starrin, G & Svensson (1994))

Empirisk förankring: Det är viktigt att ge en god empirisk förankring när empirin ska 
jämföras mot det teoretiska fundamentet. Eftersom studien kommer att använda sig utav 
en intervju- och observationsmetod när forskaren driver användartestet är det viktigt att 
ha en god empirisk förankring till teoretiska fundamentet. Utifrån testmaterialet och 
intervjuerna ska det bedömas och troligtvis är ändamålet att komma fram till ny kunskap. 
(Starrin, G & Svensson (1994))

Moraliskt värde: Eftersom forskarna kommer att välja ut testgruppen, är det viktigt att 
låta testanvändarna vara konfidentiella. Detta anses inte reducera trovärdigheten i studien. 
Det viktiga är pålitligheten i teorin och empirin. (Starrin, G & Svensson (1994))

Trovärdighet: Som är även kallad intern validitet, handlar om hur troliga och sannolika 
studiens reslutat av testgruppen är. Detta har med orsakssammanhang att göra. Det 
handlar om hur olika fenomen påverkar varandra. Foskaren måste sannerligen kolla 
kausaliteten i studien mellan olika faktorer och kolla att dem är så genuina som möjligt 
för att få en så trovärdig slutsats som möjligt. (Bryman, 2002)

Pålitlighet: Studien måste vara så pålitlig som möjligt. Med pålitlighet menar forskarna 
att studieprocessen måste vara helt klar i beskrivningen i alla olika punkter. Dessutom 
kommer forskarna att testa arbetet, undersökningen kommer att genomföras ytterligare en 
gång innan deadline så att författaren ser att resultatet blir likartat vid ett annat tillfälle. 
Då ska författaren kunna se ifall resultatet har haft en tillfällig påverkan, eller verkligen 
var genuin. Dessutom kommer materialet att redovisas noggrant för att följa 
trovärdigheten. (Bryman, 2002)

Genuinitet: Studien kommer att klarlägga faktorer som påverkar exempelvis 
användbarheten i en reseplanerare. Därför kommer forskarna noggrant att undersöka 
beståndsdelar i studien och bedöma dessa som positiva eller negativa. Följaktligen 
kommer det leda till att studien används för att förbättra reseplanerare och få en bättre 
inblick när det kommer till design i mobila plattformar. (Bryman, A, 2002)

1.8.4 Presentationsanalys 
Studien kommer att presentera arbetet på en akademisk stil i skriftligt format samt en 
muntlig presentation inför åskådare. Det skriftliga formatet kommer att innehålla både det 
teoretiska och den empiriska studien. Den skriftliga presentationen kommer att innehålla 
vägvisare för att berätta för läsaren vad han/hon läser just på det kapitel denne befinner 
sig i, samt vad som täckts fram till dess och vad kommer att ske framöver. Studien 
kommer även att betona betydelsen med arbetet genom att använda oss av argument. 
Studien kommer även att strukturera arbetet genom att separera den teoretiska studien 
mot den empiriska studien. På det sättet ska det skapas en skarpt ”röd tråd” som ska 
vägleda läsaren genom arbete.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer olika teorier som har en stark förankring samt relevans till 
gränssnitt i reseplanerare att tas upp. Teorierna kommer att avgränsas, det mest centrala 
och viktigaste delarna i respektive teori kommer att behandlas och dessa kommer även 
att utgöra grund för den empiriska delen av undersökningen.

2.1 Teoriområde

Dessa teoretiska områden som nämns i uppsatsen utgår ifrån de fördefinierade 
forskningsfrågorna som har tagits upp tidigare i uppsatsen. Detta kapitel kommer att 
kopplas samt jämföras med den kommande empiriska undersökningen för att hitta 
överensstämmelser av dessa teorier i verklighetsanvändning. Teorierna är även kopplade 
till delfrågorna som även har definierats.

 Första delfrågan som lyder ” Vad gör mobila reseplanerare komplexa avseende 
planera, boka & resa?” Denna fråga behandlar vilka svårigheter som finns i ett 
användargränssnitt och processerna som ska uppfylla målet med reseplanerare 
genom MDI.

 Andra delfrågan lyder ”Hur kan man uppnå god interaktion mellan användare och 
system?”. Detta förklarar viktiga element, genom användarcentrerad 
systemdesign och MDI, som utvecklare ska inkludera vid utformningen av 
designen när de utformar ett användargränssnitt. 

 Tredje delfrågan ”Hur bör ett användargränssnitt i en mobil reseplanerare vara 
utformat för att möta behov som olika användargrupper har?” ska ge en 
sammanfattad vägledning för vilka designprinciper man ska använda sig av för att 
uppnå enkelhet, snabbhet, och effektivitet, och god interaktion mellan användare 
och system.

 Fjärde delfrågan lyder ”Vilka designprinciper bör anläggas när användargränssnitt 
för mobila plattformar designas?” Denna fråga behandlar svagheter respektive 
styrkor som de olika designprinciper har och på vilket sätt författaren 
rekommenderar att de ska användas. 

Efter analysen kommer författaren att ta resultatet från studien och jämför det mot ett 
urval av de teoretiska koncept i teoriramen och diskutera vilket bidrag författaren gör till 
teorin om användarinriktad design. 
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2.2 Användargränssnitt 
När användare interagerar med ett system måste det finnas någon typ av gränssnitt som 
uppfyller användarens syfte. Ett användargränssnitt är den länken mellan användaren, 
hård och mjukvara. Genom ett användargränssnitt kan man mata in information och få ut 
information. Man brukar identifiera ett användargränssnitt genom två centra begrepp. 
Output är information som visas och detta är oftast ett resultat av handlingen när en 
användare interagerar med systemet via gränssnittet. Input är när information skrivs in i 
systemet för att påverka önskad utkomst av information. Faulkner, Xristine (2000).

Mobila reseplanerare har ett användargränssnitt med ett klart syfte, att vara till stöd för en 
person som planerar sitt vardagliga resande, samt att få en samlad bild över resealternativ 
med olika färdmedel, olika tider, priser, och miljöpåverkan. På så vis kan man välja det 
optimala alternativet för att förenkla sin vardag. Detta ska man kunna göra utan att 
använda sig av en interaktion med en annan människa utan endast ett användargränssnitt 
som är kopplat till ett system. Detta system ska fungera som ett verktyg för att uppfylla 
användarens mål. För att åstadkomma bra användarvänlighet är det viktigt att designa ett 
gränssnitt på så vis att användaren förstår hur denna ska nå sitt mål utan kognitiv 
belastning, eller några andra problem. Förr i tiden behövde man vara specialist eller 
väldigt kunnig för att använda ett gränssnitt, exempelvis behövde man skriva in långa 
textkommandon som endast specialister eller kunniga personer kunde göra. Idag är 
gränssnitten så pass bra att dessa kan användas av vanliga användare, eller specificerad 
målgrupp. Användare ska kunna med minsta ansträngning kunna genomföra sitt mål och 
ifall det uppstår fel i processen då ska användaren få någon typ av feedback och kunna gå 
tillbaka för att korrigera sitt misstag. Dåliga användargränssnitt medför irritation och 
minskad gynnsamhet för produktivitet och effektivitet av systemsyftet. Det spelar ingen 
roll hur kraftfullt ett program är, ifall ett gränssnitt är dåligt utformat får organisationen 
inte ut något värde av programmet. Därför är det viktigt att få förståelse och sätta 
användaren i fokus när man designar användargränssnitt. (D. Stone, C. Jarret, M. 
Woodroffe, S. Minocha, 2005)

2.3 Människa – datorinteraktion (MDI)
Människa dator interaktion, förkortat MDI, är en studie som behandlar interaktionen 
mellan människa och datorn. Denna studie syftar till att förbättra användbarheten samt 
effektivisera interaktionen mellan människa och dator med syftet att stödja systemet. 
Detta görs genom att analysera olika faktorer i människans beteende och 
socialpsykologiska egenskaper för att stödja datorvetenskapens informationsteknologi. 
Teknologin har utvecklats markant och på grund av detta har man har programmen blivit 
mer komplexa. Detta har lett till att människor misslyckas med att använda dessa 
komplexa system. För att underlätta dessa komplexa program för en vardaglig människa
har man börjat använda sig av MDI för att studera människans beteende i interaktionen 
med systemen. Detta gör man för att skapa användbarhet så att systemens syfte kan 
uppfyllas. (Shackel, 1997)
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Figuren kartlägger beståndsdelarna i MDI filosofin.

Om man vill generera ett användarvänligt och användarcentrerat gränssnitt till 
reseplanerarare, ska man använda sig av denna metodiska studie som effektiviserar 
interaktionen mellan människan och datorn. Detta för att sätta användaren i centrum och 
för att systemet ska handla efter användarens intentioner samt ge feedback. Detta ska
förbättra interaktionen mellan människan och datorn. 

När systemet handlar efter användaren förklarar den vad en användare kan eller inte kan 
bestyra inom systemets begränsningar. I det fall användaren agerar inom systemets 
begränsningar på rätt sätt, visas önskad information. Om användaren har agerat på fel sätt 
eller utanför systemets begränsningar ska det visas ett felmeddelande och systemet ska 
tala om för användaren att önskat utförande inte går att genomföra. Detta är också en typ 
av output som kallas feedback. Genom denna designfilosofi ska man undersöka 
människans beteende i olika användarsituationer för att optimera ett välanpassat system. 
(Gulliksen & Göransson, 2002) 
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2.4 Användarcentrerad systemdesign
Användarcentrerad design är en metod där man sätter fokus på användaren i 
designutvecklingen. Man designar system och processer med fokus på användaren genom 
hela designprocessen. Det gäller inte bara att förstå en användargrupp utan man måste 
undersöka vilka uppgifter användaren kommer att utföra i systemet. Man använder sig 
utav en användare som är med i designprocessen för att optimera användbarhet och 
handlingsbarheten i ett användargränssnitt. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Enligt ISO 1997 finns det riktlinjer och vägledning för vilka centrala aktiviteter för 
användarcentrerad systemdesign, för att uppnå användbarhet. 

Det fyra ledande principerna som man ska få med i systemdesignen:

 ”The active involvement of users”
 “An appropriate allocation of functions between user and system”
 “The iteration of design solutions”
 “Multidisciplinary design teams”

Det fyra grundläggande aktiviteterna i användarcentrerad systemdesign:

 “Understand and specify the context of use”
 “Specify the user and organizational requirements “
 “Produce design solutions(prototypes)”
 “Evaluate design with user against requirements”
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Figuren visar det fyra grundläggande aktiviteterna i användarcentrerade systemdesign.

Använder man sig av användarcentrerad systemdesign försäkrar man att användarens 
perspektiv finns med i människa-data interaktion (MDI) processen som påverkar 
användbarheten positivt i utvecklingsfasen av slutprodukten. (D. Stone, C. Jarret, M. 
Woodroffe, S. Minocha, 2005)

2.5 Reseplanerare
I reseplaneraren ska du få en samlad vy över alla resealternativ och färdmedel. När man 
har valt ett alternativ får man uppgifter om olika resekostnader, resetider samt 
miljöpåverkan. Detta för att hitta den smartaste resan till sitt resemål. Dessutom kan man 
spara resemål som favorit för rutinbaserat resande samt att man kan kolla sin resehistorik 
för eget syfte. Man kan även använda sin reseplanerare för att köpa sig en så kallad
”SMS-biljett” till sökt resa. Idag är reseplanerare också utrustad med GPS, man får fram 
en karta som visar närmaste resehållplats om man är vilse eller enbart vill veta vart man 
befinner sig i förhållande till eftersökt plats. (Trafiken.nu 2012)

Sökoptimering på sökmotorer för olika destinationer vid olika tider begränsade. Idag har 
reseplanerare börjat förändra sättet att transportera sig från punkt A till B. Många som 
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eventuellt förbättra eller förändra design.

Fördela uppgifter, skapa prototyper med 
användarstöd till komplett systemdesign.

Bemöta kraven
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använder sig av kollektivtrafiken förfogar över en uttänkt reseplanerare som är 
självbetjänt. Detta för att användarna/resenärerna ska få en bättre överblick och en 
användarkontroll över sitt reseplanerande i kollektivtrafiken. Reseplanerare är gjord på så 
vis att användare inte ska använda sig utav någon mänsklig support utan dessa ska själva
interagera med reseplaneraren utan någon hjälp. Idag är reseplanerare konstruerad med 
ett smart gränssnitt att användarna löser sina behov på egen hand, och på så vis lär 
användarna sig samtidigt för ytterligare bruk av applikationen. Dessutom har det blivit 
väldigt smidigt att använda sig utav en reseplanerare i en mobil plattform, då man både 
som resenär sparar tid och kognitiv belastning. Detta självbetjäningssystem sparar en hel 
del tid och pengar och systemet effektiviseras samt att det inte behövs en mänsklig 
support vid varje användarinteraktion. (Vasttrafik.se 2012)

Reseplaneraren förser resenären med önskad information som exempelvis, bussen går 
från angiven plats, tid och datum. Eftersom det är ett självbetjäningssystem ska
användare ha full kontroll över sina handlingar och god helhetssyn över systemet. Det ska
vara lättlärt, lätt att använda, lätt att minnas, god kontroll över handlingar som görs i 
systemet, man ska kunna ångra en handling samt god feedback. Detta kommer att 
effektivisera användarens interaktion och uppfylla syftet för reseplaneraren. Och ifall 
systemet har god användbarhet och handlingsbarhet kommer trovärdigheten för systemet 
att öka och fler vågar sig på att använda tjänsten. (Trafiken.nu 2012)

2.6 Designprinciper
Om man vill lyckas med att uppnå god användbarhet och handlingsbarhet vid utformning 
av gränssnitt ska man använda sig av den del riktlinjer. Det finns många olika 
designprinciper, man ska välja ut de principer som är relevanta för sin målgrupp. Studien 
kommer att granska en artikel som heter ”A review of user-interface design guide-lines” 
av M.C. Maguires, som egentligen tillämpas på biljettautomatsystem men detta kan även 
appliceras på mobila gränssnitt. Maguires som granskar gränssnittsdesign av 
informationssystem har sammanställt olika artiklar och böcker från olika områden, detta 
för att ta fram framföra riktlinjerna för designprinciperna som är bra att ta hänsyn till vid 
utformning av mobila gränssnitt. Dessutom kommer andra författare med relevanta 
designprinciper att tas upp.

Användarkrav
Maguire säger att det är viktigt att fastställa olika syften med sitt mobila gränssnitt. Först 
och främst måste man kartlägga sin målgrupp. Efteråt bör man kontrollera vad systemet 
kommer att uppnå och vilka mål man kommer att ha som användare, och detta ska då 
systemet kunna uppnå. Detta gör man med hjälp av en användarcentrerad systemdesign, 
då tar man fram användarens förväntningar och perspektiv på systemet. Man faststället 
användarkraven utifrån vilka kriterier man får ifrån användaren, och detta ska då 
systemet uppfyllas. Därav kommer man troligtvis även att upptäcka olika problem som 
kan uppstå vid användning av systemet. Utifrån detta ska man skapa ett system som ska 
uppfylla användarkraven. Man måste ta hänsyn till sin målgrupp, alla människor är olika 
med olika skickligheter, erfarenheter och etnicitet. Av den orsaken är det viktigt att 
involvera användarna i design processen. (Maguire, 1999)
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Placering användning och marknadsföring 
Man måste uppmärksamma sin användare att en applikation finns och vad syftet med 
systemet är till för. Man ska informera allmänheten eller potentiella kunder för 
användning av systemet där det finns det högsta marknadsvärdet. Exempelvis vid 
kollektivtrafiksplatser påpeka att det finns en applikation för reseplanerande. Det är 
viktigt att få sin målgrupp att bilda en positiv bild av systemet genom reklamen man gör 
innan de potentiella användarna börjar använda systemet. Det svåra är inte att få 
användarna att söka upp och ladda ner applikationen i sin mobila plattform utan det är att 
upplysa att den existerar. (Maguire, 1999)

Åtkomst, varsomhelst och närsomhelst
Detta är en av de viktigaste aspekterna i mobila plattformar. En mobil användare 
förväntar sig att få fram önskad information vid vilket tillfälle och vilken tid som helst. 
Att kunna använda sig av en applikation när som helst varsomhelst har hög trovärdighet. 
Då förväntar man sig att mobila enheterna har tillgång till en internetuppkoppling. (Reza 
B´Far, 2005)

Introduktion och instruktioner till användare
Maguires tycker att det borde finnas någon typ av introduktion till systemet. Det ska 
finnas någon typ av manual som man ska kunna klicka på som exempelvis skickar dig till 
en extern hemsida. Många användare använder sig endast av manual vid problem eller 
oförståelse eftersom manualer är oftast långa och användare har inte tid att läsa igenom 
långa och exakta instruktioner, därför kan det vara bra att ha en introduktion 
implementerat i själva systemet. Första gången applikationen startas kan en 
testanvändningsomgång av applikationens olika delar i olika steg och som kan skippas 
visa och lära användaren hur systemet fungerar snabbt och enkelt. (Maguire, 1999)

Man kan även använda sig utav FAQ som är väldigt vanligt. FAQ förkortat av 
”Frequently Asked Question” behandlar de största och flesta frågorna användare ställer. 
Genom användarcentrerad systemdesign kan man ta fram många eller de flesta av dessa 
frågor innan man har lanserat sin produkt. Detta till skillnad från en manual behöver veta 
de mest centrala delarna i applikationen samt att de är korta och enkla eftersom 
användaren inte har tid till att läsa långa och komplicerade användarsituationer till 
skillnad från manual där allt visas i exakta former. Man implementerar dessa frågor i 
systemet för snabbanvändning tillsammans med en extern manual som tar dig till en 
hemsida ifall mer komplicerade situationer uppstår, ihop med en introduktion av systemet 
som kan skippas ifall användaren vill. (Nielsen J, and Molich, R. 1990)

Språkval
När man talar om språkval, talar man om två olika sorters språkval. Ena är möjligheten 
till användning av olika språk, och den andra är valet av ord och termer samt 
simplifiering av text. Systemet bör vara utformat med en multispråkfunktion så att olika 
personer med olika språk kan använda applikation. Ibland är det inte alltid alla som kan 
det inhemska språket som exempelvis utbytesstudenter, då kan det vara bra att ha ett 
alternativt språk. Och ett bra sätt att förtydliga detta är att användaren vid introduktion får 
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välja språk genom flaggsymboler som visas på skärmen. Därefter kan man ha exempelvis 
ha två små flaggsymboler engelska och svenska flaggan för att kunna skifta mellan olika 
språk i applikationen.(Maguire, 1999)

Det är viktigt att man tar hänsyn till användaren när man textar sin applikation. Beroende 
på utbildning och erfarenhet kanske inte hela sin målgrupp vet vad olika ord betyder med 
ett svårt språkval, då ska man välja andra typer av ord som är förenklade. På så sätt ökar 
man trovärdigheten och användarbarheten, samt minskar den kognitiva belastningen eller 
eventuella misslyckanden/upphöranden i applikationen. Genom att förenkla olika typer 
av ord till sammanhanget exempelvis när man vill resa kan man kalla det för att planera 
resa istället för att organisera resa, på så vis skapar man en applikation som är tillgänglig 
för hela sin målgrupp. (Bertil Lind, 2009)

Avskildhet
Det är väldigt viktigt att ha avskildhet i systemet. Man måste få sina användare att känna 
sig bekväma och trygga i användningen av systemet. Finns det personliga uppgifter som 
ska matas in såsom lösenord, då kan man använda sig av stjärnor eller runda prickar för 
att dölja sitt lösenord på ett smidigt sätt. Det är även viktigt att systemet talar om för 
användaren vad exempelvis personuppgifter kommer att användas till och att inte tredje 
part kommer åt dessa. (Maguire, 1999)

Hjälp
En användare ska alltid ha tillgång till ett hjälpstycke, det är viktigt att hjälpen är kort, 
tydlig, lättillgänglig och rättplacerad, dessutom ska den vara lika lätt att stänga ner. 
Hjälpavsnitt brukar komma i form av ett frågetecken, eller texten ”Hjälp”, och vill man 
förtydliga detta mer kan man ha en osymmetrisk färg från resterande mallfärger. Den 
mest väsentliga informationen ska finnas med i hjälpavsnittet, och vill man ha ytterligare 
hjälp ska det finnas hänvisat. (Maguire, 1999)

Input
Den vanligaste input metoden idag vid en mobil enhet brukar vara knapptryck via 
pekskärm och röststyrning. Det ska vara väldigt tydligt att visa när och hur en användare 
ska mata in information, exempelvis i form av text, hänvisning och olika typer av 
feedback. En användare ska kunna ångra en inmatning utan att det ska blir komplicerat 
eller att starta hela processen från början. (Maguire, 1999)

Output
Enligt Maguire, ska output ske i skärmdesign. Det finns olika områden som Maguire tar 
upp. Dessa områden är färg, text, språk, bilder, ikoner, feedback, ljud och grafik.

Enligt Maguire är viktigt att anpassa texten till hela målgruppen eftersom man måste ta 
hänsyn till att det finns personer med nedsatt synförmåga. Det är även viktigt att man har 
en bra kontrast mellan text och bakgrund. Språkvalet som output ska inte vara svårt, för 
många i din målgrupp att läsa. Man ska inte använda sig utav tekniska eller fackliga 
termer. När det kommer till färgval måste man begränsa sig. Man ska inte använda allt 
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för många färger, och färgerna ska vara använda i rätt syfte, som att exempelvis skilja på 
element, kolumner eller om man vill framhäva något viktigt. Har man onödigt mycket 
färger kan det skapa irritation och kognitiv belastning, dessutom finns det användare med 
färgblindhet, då ska man försöka undvika röd och grönt tillsammans, vilket är det 
vanligaste typen av färgblindhet. Färger kan även användas vid vägledning som rätt och 
fel, vanligaste är röd signalerar fel och grönt signalerar rätt. 

Man kan använda sig utav bilder eller ikoner för att komplettera text. Blir det bara text i 
en applikation kan det bli tråkigt och jobbigt, dessutom används bilder för att förenkla 
syftet med texten. Exempelvis om man skriver på sin reseapplikation ”Sök resa” kan det 
vara lämpligt att ha en buss eller ett kollektivt fordon. Man ska välja rätt bilder för rätt 
syfte, dessutom ska man inte använda sig utav allt för många bilder eftersom bilder tar 
upp mycket plats gentemot text och prestandan försämras oftast av för många bilder.

Det är viktigt att man får feedback, när man har agerat i ett system eller vid en milstolpe 
i en process. Detta ska ske snabbt och enkelt att användaren inte hinner påbörja nästa 
process eller hinner fortsätta interagera med systemet. Det finns även feedback i form av 
ljud ifall man har agerat rätt får man ett ”pling” med positiv klang eller om man har gjort 
fel får man ett ”error” ljud med negativ klang. 

När man formger en applikation är det viktigt att grafiken i gränssnittet rätt. Grafiken 
som är designen består av ovanstående delar som ska samverka för att uppfylla syftet 
med systemet. Färger, textstorlek, texttypsnitt och kontrast är viktiga delar i designen. 
Det är viktigt att det ser strukturerar och stilrent ut. Grafiken ska inte vara påfrestande 
eller lättretlig, om man har lyckats med struktur i grafiken får man sin målgrupp att uppnå 
läsbarhet och på så vis förmedla informationen till användarna, och detta enbart genom 
att hålla det simpel och strukturerad i grafiken. (Maguire, 1999)

Struktur, navigering och menyer
Gränssnittet ska vara bra strukturerat, att man kan se en röd tråd i navigeringen. Om en 
användare navigerar sig genom applikationen ska denne ha möjlighet att kunna återgå 
eller ta sig fram till önskad plats.

Finns det någon typ av menyval bör dessa vara tydliga och informativa att användaren vet 
vilken vart denne navigerar sig fram till i gränssnittet. Dessa menyval bör även vara 
strukturerade på så vis att man vet alltid att startsidan alltid är längst upp eller till vänster 
samt att ju längre till höger man kommer i menyn/navigeringen desto mer ska 
navigeringen innehålla upplysande information som exempelvis kontaktuppgifter eller 
företagsinformation. Man läser från vänster till höger och man vill ju ha sin produkt eller 
tjänst i början. (Maguire, 1999)

Synlighet av systemets status
En användare vill alltid veta vart i tjänstprocessen denne befinner sig. Exempelvis 
kortbetalning om man befinner sig i val av tjänst(er), kortuppgifter, bekräfta betalning 
och kvitto. Detta är väldigt känsliga uppgifter och när systemet visar användaren vart i 
processen man befinner sig och vad som händer samt lämnar lämplig feedback ger det en 
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känsla av trovärdighet och god översikt för användaren att navigera sig igenom 
processen. (Nielsen J, and Molich, R. 1990)

Användarkontroll och frihet
En nybörjare och även erfaren användare gör ofta misstag, därför är det viktigt att 
systemet har en synlig klar markerad knapp för att ångra eller gå tillbaka till föregående 
process. En användare ska ha god kontroll över sina handlingar i ett system och även 
frihet att kunna upprepa sitt verk oavsett vart i processen denne befinner sig. Därför är det 
bra att ha ett system som stödjer iterering av olika processer. (Nielsen J, and Molich, R. 
1990)

Fel förebyggande & hjälp
Istället för att vänta på att ”buggar” ska dyka upp och uppdatera gränssnittet är det bättre 
att försöka förebygga dessa. En noggrant utformat och strukturerad design förhindrar en 
användares misslyckande och oförståelse att använda systemet. Ifall förvirring uppstår 
och det sedan inträffar ett fel får inte felmeddelandet innehålla koder och dylikt utan det 
ska innehålla ett enkelt språk och exakta problemet ska anges samt även föreslå en 
lösning på problemet och i sista hand hänvisa till extern hjälp.
(Nielsen J, and Molich, R. 1990)

2.7 Sammanfattning av teorier
Man måste lära känna användarna som kommer att använda systemet om man vill ha ett 
användarvänligt gränssnitt som är anpassat till en mobil plattform. Därför är det viktigt 
att sätta användaren i centrum för att skapa ett välutformat användargränssnitt. Detta gör 
man genom att använda sig av en användarcentrerad systemdesign. Förmår man med att 
sätta användaren i centrum har man skapat en god människa data interaktion mellan 
system och användare.

Det viktiga med utformning av system är att tänka på vilken målgrupp som systemet 
berörs av samt olika krav som behöver uppnås för att både uppfylla användaren och 
beställarens behov. För att lyckas med utformningen av gränssnittet måste man ha en god 
inblick i designprinciper, användarcentrerad systemdesign samt människa data 
interaktion. Alla dessa delar samverkar och alla delar berör varandra. Har man med alla 
delar och satt användaren i centrum skapar man sig en god inblick i hur användarkraven 
kan se ut för att lyckas med utformningen av användargränssnittet.
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Figuren visar hur alla dessa delar hjälper till att skapa slutprodukten, ett användargränssnitt som effektivt hjälper 
användaren att nå sina mål.

Designprinciperna är generella och alla ska inte vara med vid utformning. Därför måste 
man analysera sin målgrupp och dess syfte samt beställaren/organisationen syfte med 
användargränssnittet. Ett användargränssnitt ska vara så enkelt som möjligt och dessa 
designprinciper konstaterar hur ett grafiskt gränssnitt kan uppnå enkelhet, snabbhet och 
effektivitet. 

Det man vill är att en användare ska ha sitt syfte i åtanke samt enkelt kunna utnyttja detta. 
Det ska vara nödvändigt att användaren har god framgång med användning av 
gränssnittet och att det är lätt för att använda själva systemet utan att det skapas någon 
kognitiv belastning. Genom att studera användares interaktion med systemet(MDI) kan 
man ta fram olika scenarion eller punkter som är känsliga för användaren när det uppstår 
kognitiv belastning. Dessa punkter eller scenarion kan förebyggas/förbättras innan 
lansering av gränssnittet. En god interaktion är viktigt för en användare. En 
sammanställning av alla samverkande delar bidrar till ett gott samspel mellan användare 
och system, därför är det viktigt att följa dessa för att ett system både ska vara 
användarvänligt för organisationens kunder och lönsamt, så att det uppnår syftet för 
beställaren. 

Användarcentrerad 
systemdesign

Användargränssnitt

Designprinciper

Användare MDI
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3 Empiri
I detta kapitel kommer de kvalitativa intervjuer och observationer att redovisas. Frågor 
och svar kommer att sammanställas och observationerna kommer att beskrivas 
övergripligt. Syftet med den empiriska studien är att undersöka interaktionen mellan 
system och användare genom observationer samt hur användarna uppfattar systemet 
genom intervjuer. Detta för att man både ska få ett användarperspektiv samt observatörs 
perspektiv. Underlaget kommer senare att användas i analysen för att jämföra de 
teoretiska och empiriska aspekterna. 

3.1 Urval av testpersoner
De testpersoner som har valts ut är sådana som innehar en smart telefon. Målet har varit 
att få en stor etnisk mångfald som möjligt bland dessa personer samt olika akademiska 
bakgrunder och kön. Detta för att skapa en så stor utsträckning i studien och täcka ett så 
stort område som möjligt. Det har handplockats ett antal välbekanta personer noggrant, 
och slumpmässiga personer har valts ut på olika platser. Detta har gjorts för att skapa ett 
brett empiriskt underlag. Testpersonerna är anonyma av den anledningen att 
personkännedomen inte har någon betydelse för studiens resultat. Fem handplockade 
personer och tio slumpmässiga personer på olika platser har valts ut.

3.2 Tillvägagångssätt
Studien inleds med intervjuer av testpersonerna. De bekanta testpersonerna som har valts 
ut innehar en smart telefon eller en surfplatta. Med de slumpmässiga personerna som har 
valts ut har intervjun inletts med den generella frågan ”har du en smartphone?” för att 
klargöra huruvida intervjun kan genomföras eller inte. Därefter kommer personer som 
uppfyller kriterierna att genomgå ett snabbt test som observeras av forskaren. Detta test är 
strukturerat och väl utformat för att få ut så mycket kvalitativ data som möjligt. Denna 
information ska ligga till grund för analysen. Efter observationen följer följdfrågor som är 
förberedda för att få användaren att reflektera över det genomförda testet. 

3.3 Intervju

3.3.1 Förberedande frågor.

Kön?

Ålder?

Utbildning/Yrke?

Äger du en s.k. Smartphone eller en surfplatta? Om Ja, känner du till Västtrafiks 
reseplanerare till din mobila plattform(mobil eller surfplatta)? 

Hur ofta använder du en reseplanerare kontra kollektivåkande utan reseplanerare? 
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3.3.2 Uppgifter
Kolla önskad resa vid önskad tidpunkt och sedan lägg till reserutt som favorit. 

Kolla närmsta tur från önskad plats både avgångar och ankomster.

Kolla närmaste hållplats med önskat färdmedel och planera resa därifrån.

Planera en resa Borås - Göteborg med endast tåg och utan byte samt se reserutt. 

Kolla historik och planera resa till ett resemål.

Köp SMS-biljett.

3.3.3 Följdfrågor efter genomförd uppgift
Tycker du en introduktion till systemet är nödvändigt eller klarar du dig utan den?

Vad tycker du om språkvalet/termer? Är det lätta eller svåra ord som används?

Vad tycker du färger och text?

Tycker du att du har fått tillräckligt mycket hjälp(feedback) av reseplaneraren för att 
uppfylla dina behov?

Vad tycker du om navigeringen och överblicken du har över systemet är det 
lätthanterligt/lättförståeligt?

Hur logiskt utformad tycker du att reseplanerarens funktioner är? 

Hur enkelt tycker du att det är att med reseplanerarens hjälp hitta information om en 
resa mellan exempelvis Borås C och Göteborg C? 

Hur tycker du att systemet som verktyg uppfyller dina mål? 

Tycker du systemet motsvarar dina förväntningar?

Vad tycker du kan förbättras?

Hur klarar du av att hantera reseplanerarens alla funktioner? 

3.3.4 Sammanställning av observationer
Uppgift: Kolla önskad resa vid önskad tidpunkt och sedan lägg till reserutt som 
favorit
Uppgiften går ut på att söka en resa vid önskad tidpunkt. När testpersonen har fått fram 
önskad resa ska denna läggas till i favoriter. När testpersonerna utförde denna uppgift var 
det tydligt att många hade lätt för att söka sin önskade resa vid önskad tidpunkt. Det var 
emellertid ett flertal som hade problem med att hitta ”lägg till i favoriter-knappen”, 
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huvudsakligen på grund av att det inte är en uttrycklig text utan endast utgörs en 
stjärnsymbol på resultatsidan. Det märktes tydligt att det rörde sig testpersoner som inte 
har följt applikationstrenderna som hade svårt för detta. Det var emellertid ännu fler som 
hade problem med att förstå vilket av alternativen man skulle lägga till som favorit, flera 
stannade upp, funderade och testade sig fram eftersom de inte riktigt förstod alternativen.
Komplikationen berodde huvudsakligen på att det kom fram tre otydliga val:
”Lägg till avresehållsplats” som innebär att man lägger till avreseplatsen i favoriter, 
”Lägg till resemål” som innebär att man lägger till ankomstplatsen i favoriter och 
slutligen ”Lägg till resa” som innebär att reserutten läggs till i favoriter. Efter några 
”trials and error” lyckades många välja rätt angående ”Lägg till resa”, med undantag för 
ett par som istället klickade på ”Lägg till resemål”, vilket var fel.

Uppgift: Kolla närmsta tur från önskad plats, både avgångar och ankomster
I denna uppgift skulle testpersonerna kontrollera nästa tur från en hållplats och sedan från 
denna valda hållplats filtrera alternativen efter behov. Majoriteten av testpersonerna 
lyckades söka hållplats och undersöka vilka nästa turer som gick ifrån hållplatsen, med 
undantag för en person. Denna individ fick fram ett felmeddelande med en 
varningstringel där det stod ”Inga avgångar hittades ” när han sökte hållplats och förstod 
inte att med ”nästa tur” menas endast turer inom valda timme. Detta felmeddelande 
visades eftersom det inte fanns några turer inom vald timme. Testpersonen gav upp 
eftersom denne trodde att med ”nästa tur” menas att sökningen innefattar turer från vald 
timme och framåt flera timmar i tiden, och inte endast en timme. Resterande testpersoner 
hade inga svårigheter med att hitta avgångar och ankomster på nästa tur från önskad plats 
och tid. 

Uppgift: Kolla närmaste hållplats med önskat färdmedel och planera resa därifrån
Uppgiften gick ut på att användaren skulle ta fram en karta för att sedan avgöra vart 
denne befinner sig på kartan i förhållande till en hållplats. Majoriteten hade inga problem 
med att hitta närmsta hållplats och därefter planera sin resa därifrån. Det uppstod 
emellertid problem med ett par testpersoner som inte hade en uppdaterad version av 
applikationen. GPS-mottagningsfunktionen ”I närheten” man använder sig av fungerade 
inte och därför blev de tvungna att uppdatera version på egen hand för att få funktionen 
att fungera.

Uppgift: Planera en resa Borås - Göteborg med endast tåg, utan byte samt se 
reserutt
Denna uppgift gick ut på att använda sig utav en utökad sökning med olika kriterier. Vid 
observation upptäcktes att många klarar av att planera en sådan resa, dock var det två 
äldre och outbildade som tog lång tid på sig för att hitta knappen för avancerad sökning 
som kallas ”utökad”. Det var det tydligt att kognitiv belastning uppstod. Alla klarade 
emellertid i slutändan av att planera en resa med uppfyllda kriterier, trots att det tog lång 
tid för ett flertal. Det var det många inte hittade ”reserutt” direkt utan blev tvungna att 
hitta den genom att testa sig och klicka på knappar. Knappen ligger längst upp till höger i 
applikationen och hade en olämplig symbol för att hänvisa till en karta. I slutändan 
förmådde alla testpersoner att hitta reserutten.
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Uppgift: Kolla historik och planera resa till ett resemål
I denna uppgift skulle användarna använda sig utav historiken och favoriterna för att 
planera en resa till en reseplats. Ett flertal hade problem med att hitta historik eftersom 
den låg under favoriter. Testanvändarna blev då tvungna att leta efter historiken och fann 
den till slut när dessa kollade igenom Favoritfliken. Många fick felmeddelande när dem 
planerade resa genom historiken eftersom applikationen använde sig utav nuvarande 
position och det fungerade inte på alla ställen, utan man var tvungen att befinna sig jämte 
en hållplats för att det skulle fungera. Det kom upp ett meddelande på engelska som 
förklarade vagt vad problemet var. Några av testpersonerna gav upp eftersom dem inte 
kunde engelska och förstod inte att man blev tvungen att ändra ”resemål från” till en 
befintlig hållplats. Dock var det några som löste uppgiften efter 
återkopplingsinformationen. Nuvarande funktionen fungerade inte om man inte befann 
sig nära en hållplats och återkopplingen var oklar. 

Uppgift: Köp SMS-biljett.
Ovanstående uppgift gick ut på att användarna skulle boka en SMS-biljett vid en önskad 
resa. De flesta testpersonerna sökte på önskad resa och hittade sina alternativ och fortsatte 
vidare med att välja ett av dessa resultat. Det var inte heller problematiskt att hitta 
knappen ”se pris för denna resa”. En testperson använde sig av ”Nästa tur-fliken” och 
sökte upp sin resa. När han gick vidare i processen fanns det emellertid inte knappen 
”köp SMS-biljett”. Denne gick då vidare till ”Sök resa-fliken” och genomförde samma 
process, då hittades rätt knapp. Testpersonen tyckte att det var konstigt att det inte fanns 
en sådan SMS-biljettknapp i ”Nästa tur-fliken” eftersom man genomgår samma process 
för att få fram tider och tabeller. Öviga hade inte några större bekymmer med att lösa
denna uppgift.

3.3.5 Sammanställning av intervjuer
Äger du en s.k. Smartphone eller en surfplatta? Känner du till Västtrafiks 
reseplanerare till din mobila plattform(mobil eller surfplatta)? 
Majoriteten av dem som har en smart telefon har applikationen, av dem som har en 
surfplatta är det färre som har applikationen. Majoritet av de som inte har reseplaneraren 
känner till applikationen.

Hur ofta använder du en reseplanerare kontra kollektivåkande utan reseplanerare? 
Många unga använder reseplaneraren för att åka till skola och många äldre för att åka 
utanför staden eller till jobbet. När tider behöver passas noga kontrollerar användaren 
tiderna i sin mobil eller surfplatta hemifrån, de flesta gör det emellertid i sin mobiltelefon 
utanför hemmet. Huvudsakligen åker emellertid många innehavare av smarta telefoner i 
kollektivtrafiken utan att använda sig av Västtrafiks reseplanerare. 

Tycker du en introduktion till systemet är nödvändigt eller klarar man sig utan 
den?
Majoriteten tyckte att en introduktion inledningsvis hade underlättat användandet av 
applikationen. Majoriteten tyckte dock att introduktionen ska vara valbar för att man ska 
kunna hoppa över tidskrävande steg om man redan är erfaren eller tekniskt kunnig. En 
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del äldre tyckte att det borde finnas en film som visar hur man använder applikationens 
olika delar samt vad applikationen har att erbjuda utöver tidtabeller. 

Vad tycker du om språkvalet/termer? Är det lätta eller svåra ord som används?
När det kom till språkvalet var nästan alla överens om att språket inte innehöll några 
större svårigheter. En ung student klagade emellertid över att en knapp var benämnd 
”Utökad” och istället borde benämnas ”avancerad sökning” för större klarhet.

”Språket var lätt och bra, det var inget större jag reagerade på egentligen men jag tycker 
att det var konstigt att det stod en knapp med ordet ”utökad” i början. Då undrade jag 
vad knappen var till för. När jag klicka på den förstod jag att det var en så kallad 
avancerad sökning” (Anonym).

För att komma till bukt med detta problem borde utvecklarna följa strömmen och istället 
använda sig av benämningen ”avancerad sökning”, alternativt ”utökad sökning”. Text i 
en knapp måste vara så informativ som möjligt. Användarna ska veta vad det är redan 
innan man klickar på knappen. 

Något ytterligare som en den testpersoner reagerade på var att feedbacken ibland förekom 
på engelska och ibland på svenska. De tyckte att språket borde hålla sig till endast till valt 
språk, företrädesvis svenska.

Vad tycker du färger och text?
Färgerna tyckte de flesta var behagliga och att det inte var mycket som störde eller som 
var just kognitivt irriterande. Dock var det några unga samt utbildade testpersoner i 19-25 
års ålder som påpekade att det var märkligt att Västtrafik använder sig av en 
huvudsakligen orange färg i applikationen, med tanke på att deras logga samt bussar 
innehåller dominerande blåa och vita färger, det vill säga, man har inte hållit sig till sina 
varumärkesfärger. Text och kontrast upplevdes som behagliga och ingen hade problem 
med typsnitt eller storlek.

Tycker du att du har fått tillräckligt mycket hjälp/återkoppling(feedback) av 
reseplaneraren för att uppfylla dina behov?
När det gällde hjälp var svaren varierande. Testpersoner som körde fast vid uppgifter 
upplevde att de inte fick tillräckligt med hjälp av applikationen. En ung kvinna förklarade 
att hon hade gått in på nästa tur och att det resulterade i att ”inga avgångar hittades”. 
Detta på grund av att hon hade valt tiden 04:00 på natten. Programmet förklarade inte vad 
som var fel utan en triangel dök istället upp. När hon emellertid ändrade vald tid till 
16:00 på eftermiddagen hittades alla avgångar från den tidpunkten hon angivit. Först då 
insåg hon att resultatet som visades endast gällde inom vald timme. Denna information är 
nödvändig, eftersom den logiska slutsatsen man drar vid en sökning är att resultatet visar 
rutter från vald timme och framåt, det vill säga inte endast en timme utan flera timmar 
framöver. Andra som använde sig av informationsfliken längst ner till höger kunde ta sig 
igenom sina steg enkelt. När det uppstod fel visade applikationen detta ibland genom 
engelsk text och ibland med svensk text. Många som kontrollerade informationsfliken 
tyckte emellertid att det beskrivningarna var väldigt övergripande och att informationen 
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man sökte många gånger saknades. När vissa valde avresrutt ”nuvarande plats” fungerade 
inte applikationen och talade om att ”nerby to the given adress stations could not be 
found”. Detta innebar att många klagade och gav upp.

Vad tycker du om navigeringen och överblicken du har över systemet är det 
lätthanterligt/lättförståeligt?
Drygt hälften av användarna, 8/15, tyckte att strukturen var enkel. Funktionen ”sök resa” 
var inte svår att förstå, där kan man söka en önskad resa vid önskad tidpunkt. Funktionen 
”i närheten” innebär att man kan se sin nuvarande position och resevägar dit samt 
därifrån. ”Nästa tur” visar vad som går från vilken hållplats och i ”favoriter” kan man 
lägga till favoriter samt se resehistorik. Här kan det påpekas att en de tyckte det var 
märkligt att historik kan finnas under fliken ”favoriter” eftersom den inte hör hemma där. 
Vissa klagade även på att när man lade till resemål i favoriter fick man tre förvirrande 
alternativ, och då var det svårt att veta vilken man skulle välja. Att ens hitta knappen lägg 
till som favorit var också svårt för vissa användare. Många användare tyckte det var 
komplicerat att hitta reserutt eftersom de inte visste var den fanns eller var de skulle leta.
Att köpa SMS-biljett var jobbig för många äldre användare eftersom det blev en lång 
process och många visste inte heller vart funktionen låg. Vissa tyckte att det borde finnas 
en egen flik med SMS-köp där det räcker med att välja region.

Hur logiskt utformad tycker du att reseplanerarens funktioner är? 
De flesta tekniska samt utbildade tycker att utformningen har en röd tråd och att den är 
väldigt logiskt utformad med undantag för att historikfunktionen ligger under fliken 
”favoriter”. Något ytterligare negativt var att nästa tur endast gällde inom den timme man 
angav och inte från och med denna timme och framåt, vilket en del användare tyckte var 
bristfälligt. Vissa användare tyckte att en del knappar och textangivning kunde vara mer 
logiska samt informativa. Äldre och outbildade uttryckte att ”det säkert är logisk 
utformat” och uttalade sig inte mycket, förmodligen eftersom de inte har teknisk kunskap 
alls. Därför brydde de sig knappt heller om logiken i funktionerna. 

Hur enkelt tycker du att det med reseplanerarens hjälp är att hitta information om 
en resa mellan exempelvis Borås C och Göteborg C? 
Här svarade 14 av 15 testpersoner att det var väldigt enkelt att hitta information om en 
resa mellan två destinationer. Dock tyckte många att övriga funktioner var mer 
avancerade eller förvirrande. 

Hur tycker du att systemet som verktyg uppfyller dina mål? 
Här svarade 12 av 15 att de är nöjda med systemet eftersom de kan kontrollera tider för 
sina resor. Inte många använder sig av övriga funktioner. Ett flertal tycker att 
applikationen uppfyller basbehovet av att kunna söka en resa och få tillräcklig 
information vid önskad resa, emellertid tycker många att vissa funktioner är förvirrande 
eller bristfälliga. Vid en samlad bedömning kan konstateras att en majoritet tycker att 
man får information om sin resa, vilket är bassyftet med applikationen. 
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Tycker du systemet motsvarar dina förväntningar?
Majoriteten tyckte att det motsvarade deras förväntningar. Emellertid tyckte 11 av 15 att 
det motsvarar deras förväntningar endast eftersom de inte hade större förväntningar 
förutom att kunna söka en resa och eventuellt kunna boka SMS-biljett. Många upplever 
andra funktioner som att undersöka reserutt, historik eller lägga till favoriter som 
bonusfunktioner eftersom det inte förväntades att applikationen skulle innehålla sådant. 
Flera tyckte att dessa ytterligare funktioner var komplicerade. 

Hur klarar du av att hantera reseplanerarens alla funktioner? 
I princip ingen upplevde att de klarade av att hantera alla funktioner till 100 %. Det var 
alltid något som strulade, som var svårt att hitta eller tog lång tid att klura ut. Många 
tyckte att de klarade av att bemästra flera av funktionerna väl, men inte allt som 
applikationen hade att erbjuda. 

Vad tycker du kan förbättras?
Här svarade flera att vissa knappar inte var tillräckligt informativa eller inte alls 
informativa. Många tyckte att hjälpfunktionen kunde förbättras avsevärt. Informationen 
som finns i fliken ”Om” som ska vara till hjälp upplevdes som otillräckligt. Det fanns 
endast en E-mail adress, övriga kontaktuppgifter såsom telefonnummer saknas. Flera 
tycker att det ska finnas hjälpfunktion eller introduktion på olika funktioner, såsom 
manualer eller filmsekvenser.  Dessutom tyckte flera av de outbildade och äldre att 
navigeringen var konstig och svårthanterlig samt att feedbacken kunde ha varit bättre och 
mer informativ. Exempelvis vara tydligare med vad man har gjort fel och inte använda 
sig av flera språk. 
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4 Analys av observationer och intervjuer
I detta kapitel kommer aktuella teorietiska designprinciper och dess koppling till empirin 
att presenteras och analyseras. Dessutom kommer det tas fram viktiga element som en 
utvecklare bör ta hänsyn till. Genom att besvara delfrågorna kommer huvudfrågan även 
att besvaras.

4.1 Vad gör mobila reseplanerare komplexa avseende planera, boka & 
resa?

Användarkrav
Enligt Maguire uppfylls syftet med gränssnittet genom att identifiera sin målgrupp, 
identifiera syftet med vad systemet ska uppfylla samt vilka uppgifter som systemet 
tillsammans med användaren ska lösas. 

Med utgångspunkt från observationer och intervjuer ser man tydligt att reseplanerare har 
en tydlig målgrupp, vilket är resenärer som använder sig av kollektivtrafiken. Dessutom 
var det tydligt att systemet de vill säga reseplaneraren ska stödja och förenkla resenärers 
resande i kollektivtrafiken genom att förse användarna med information och olika 
tjänster. Huvuduppgiften som reseplaneraren har och som de flesta utnyttjar är 
informationen om resetider samt köp av SMS-biljett, vilket majoriteten av användarna 
hade väldigt lätt för att genomföra. Dock erbjuder reseplaneraren fler tjänster än bara 
hämta information om resetider och köp av SMS-biljett. Detta sågs tydligt i 
observationerna och intervjuerna eftersom de flesta användare inte hade några större 
problem med att genomföra uppgiften då man kollar resetider dock hade användarna 
problem med att genomföra övriga uppgifter vilket tyder på att användarna utnyttjar 
resesökning och köp av SMS-biljett till de mesta. Därför har inte delsyften med systemet 
uppfyllts, eftersom användare inte känner till eller använder sig det fullständiga utbudet 
som reseplaneraren erbjuder. 
   
Placering användning och marknadsföring
Enligt Maguire vill man att genom reklamen och användningen få användarna att skapa 
en positiv bild av systemet innan de använder systemet. Utifrån intervjuer vet många 
resenärer som äger en smart telefon eller en surfplatta att applikationen finns ute på 
marknaden även om de inte använder sig av applikationen. Alla som intervjuades kände 
till applikationen och det var få som inte hade den på sin mobil. Detta beror på bra 
marknadsföring av västtrafik som har skapat en positiv bild av reseplaneraren samt den 
ökade användningen utav smarta telefoner. 

Åtkomst, varsomhelst och närsomhelst
För att lyckas med att få fram information vid ett tillfälle, krävs det att man har en 
internetuppkoppling. Utifrån observationerna hade alla en internetuppkoppling, dock 
krånglade applikationen för några som inte hade uppdaterat sin programvara när 
testpersonerna skulle använda i närheten funktionen. Det verkar vara så att i närheten 
funktionen inte verka fungera på äldre versioner av applikationen. Och när forskaren 
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ställde en inofficiell fråga om applikationen hade skickat en notis eller liknande om en 
uppdatering svarade testpersonerna nej. Applikation borde ge information om 
uppdatering om inte alla funktioner ska fungera vid nästa uppdatering.

Introduktion och instruktioner till användare
Enligt Maguire tycker han att det borde finnas ett sätt att klarlägga hur systemet fungerar 
för användarna. Utifrån observationerna såg man en tydlig röd tråd att ju mer teknisk en 
person är desto lättare hade denna användare för att utnyttja systemet. För vissa 
testpersoner som inte fick kläm på alla funktioner borde det finnas en film i applikationen 
eller extern länk till en film om hur diverse funktioner i applikationen fungerar. 
Filmklippen ska vara uppdelade i applikationsfunktioner och fungera som ett bra 
underlag för icke tekniska användare och personer som inte tycker att FAQ funktionen 
inte är tillräcklig. Dessutom tyckte flera användare att en introduktionsvideo hade varit 
bra när man använde sig utav applikationen för första gången efter nerladdning som ska 
vara valbar.

Språkval
Enligt teorin ska det finnas två olika typer av språkval. Ena är multispråk och andra är val 
av ord och termer. Flesta användarna hade inga problem med språkvalet dock fanns det 
vissa ord som inte följer trenderna eller inte är tillräckligt beskrivande. Därför är det 
viktigt att ord och knappar är informativa. Dock hade det varit bra att ha ett universellt 
språk som engelska att kunna välja för användare som inte har god svenska men som 
använder sig utav kollektivtrafiken som exempelvis utbytesstudenter. 

Avskildhet
Teorin säger att användare måste känna sig trygga i systemet och inte känna att det kan 
ge ut viktigt information. Utifrån observationer och intervjuer känner sig användarna 
trygga i systemet och tycker att den är trovärdig. Detta för att applikationen är designad 
på så vis att personer inte behöver ge ut betydelsefull information om sig själva eller 
någon annan som exempelvis ingen inloggning eller några övriga personuppgifter 
behövs. Och när man köpte en biljett skickade applikation användaren direkt till mobilens 
lokala SMSfunktion med ifyllda uppgifter redo för att skickas. 

Hjälp
Med teori som utgångspunkt ska en användare alltid ha tillgång till ett hjälpavsnitt.
Utifrån observationer såg man tydligt att vissa användare använde sig utav ”Om” 
funktionen för att hjälpa till att lösa uppgiften. Utifrån intervjuerna hjälpte funktionen 
inte alla och därför borde det finnas någon extern länk till en manual som användarna 
skulle kunnat använda sig utav eller en film som visade steg för steg hur olika funktioner 
fungerar. Det enda som fanns var en E-mail adress och ett E-mail tar tid att skicka och få 
svar på vilket inte är bra när man har en tidspressad fråga. Bättre åtkomst till hjälp borde 
finnas.

Input
Input behandlar olika inmatningsmetoder och idag är de vanligaste knapptryck via 
pekskärm. Inga användare hade problem med att få fram inmatningsfälten i dess olika
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former. Vid knapptryck kom inmatningsfältet upp automatiskt och det fanns inga 
problem med att ånga en inmatning eller gå tillbaka i processen. 

Output
Enligt Maguire, ska output ske i skärmdesign. Det finns olika typer av output och det är 
färg, text, språk, bilder, ikoner, feedback och grafik.

Design
Design är en kombination och symmetri av färger, typsnitt text, bilder, kolumner, rader 
m.m. Och dessa ska då samverka för att skapa en god och behaglig design.

Färg
Färg ska man använda för att skapa en behaglig god design och olika färger ska användas 
i rätt syfte. När det kommer till färgval och färgerna klagade inga användare om att det 
var jobbigt eller påfrestande. Kontrasterna var goda och färgen användes rätt. Dock var 
det några som påpekade om varför valet av färg inte var blå eftersom de blåa 
representerade västtrafik. Västtrafik har en orange färg på sin reseplanerare på hemsidan, 
därför har även designen av applikationen med huvudfärgen blivit orange detta för att 
reseplaneraren ska sticka ut. Färgerna för försening av buss var färgade med orange färg 
vilket är orelevant. En försening borde vara färgat med rött vilket ger en mer upplysande 
och varnings singal eftersom det är viktig information till användarna. En buss var i tid 
hade en grön färg vilket var bra. 

Bilder & ikoner
Man ska använda sig utav bilder och ikoner för att komplettera och förenkla texten. 
Bilderna och ikonerna som västtrafik använde sig utav var bra förutom att när man tog 
fram karta var knappbilden orelevant eftersom det var tre block bara som inte förklarade 
att det var knapptrycket till att ta fram karta. Detta skulle kunna anpassas på ett bättre 
sätt.

Text
Enligt teorin är det viktigt att anpassa texten till hela målgruppen. Typsnittet och 
textstorlek var behagliga. Det var bra att viktig text var i fet stil samt att övrig 
information som fanns under knappen som exempelvis ”Inga favoriter har lagt till ännu” 
stod under i lite svagare kontrast och mindre storlek.

Feedback
Enligt Maguire är det viktigt att få rätt feedback när man har agerat i ett system. Det som 
observerades var att när testanvändarna genomförde testen och misslyckades med olika 
uppgifter var feedbacken väldigt vag. Applikationen specificerade inte felet utan det stod 
generellt bara att det inte fanns nått att hitta. Dessutom kom det fram ibland på svenska 
och ibland på engelska vilket inte är bra. 
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Struktur, navigering och menyer
Enligt teori ska menyvalen vara bra strukturerade, man ska kunna se en röd tråd i 
navigeringen. Utifrån observationen och intervjuer märktes det tydligt att navigeringen 
var lite rörig för flera användare. Exempelvis låg historiken under favoritfliken samt på 
nyare versioner tyckte vissa att det var värre. Det fanns en hemflik där man kunde 
komma åt alla funktioner, när man hade påbörjat en process kunde man inte därifrån gå 
vidare till önskad funktion eftersom alla inte fanns i fältet längst ner, såsom ”I närheten” 
och ”Om”. Detta gör det besvärlig för användare om det inte är välstrukturerat. Det blir 
svårare för en användare att få en överblick eller helhetssyn över gränssnittet.

Synlighet av systemets status
När man talar om synlighet och status ska en användare enligt nielsen och Molich veta 
vart i processen denne befinner sig. Gränssnittet gav god synlighet och status när man 
navigera sig igenom olika processer. Man vet vart man befann sig genom en stor central 
rubrik och vart man kan gå tillbaka i processen genom en tillbakapil som innehöll 
föregående process text.

Användarkontroll och frihet
Enligt Nielsen och Molich är innebär användarkontroll att en användare ska ha god 
tillgång till systemet och kunna navigera sig eller ångra en handling eller gå tillbaka till i 
en process utan att skapa kognitiv belastning. Gränssnittet gav användarna och god 
kontroll över systemet och sina handlingar. Man kunde gå fram och tillbaka i processerna 
och ändra text och navigering möjlighet utan några problem. 

4.2 Hur kan man uppnå god interaktion mellan användare och 
system?

Utifrån användarnas synvinkel finns det ett antal egenskaper som användargränssnittet 
kan förbättra för att uppnå god interaktion mellan användare och system. Med 
utgångspunkt utifrån intervjuer och observationer finns det olika egenskaper att påpeka 
för att förbättra användbarheten i systemet.

Mer lätthanterligt 
Man måste involvera hela sin målgrupp i utvecklingsprocessen. Applikationen fulla 
utbud används inte av hela testgruppen. Det är även viktigt att skapa en lättare struktur 
över navigeringen. Det finns fortfarande vissa delar i navigeringen som skulle kunna 
förbättras. När man sökte på en önskad resa fanns det +1, +4. Detta förstod man inte till 
en början utan som användare var man tvungen att söka sig fram den informationen i 
FAQ. Informationen kunde varit tydlig och informativ redan från början som exempelvis 
”Försenad 1 min, försenad 4 min”.  

En introduktion och hjälpfunktionen
En introduktion till systemet i början av användningen är nödvändig. Under intervjuerna 
var det märkbart att en introduktion till systemet var efterfrågat. Där olika funktioner har 
en film som kan skippas i dess olika delar. Och detta kan även fungera som en hjälp 
funktion senare för erfarna användare som utforskar nya delar i applikationen som inte 
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dem har använt sig av. Eller till mindre tekniska användare som har svårt att läsa FAQ. 
Känner en användare att introduktionen inte behövs ska detta kunna endast att skippas. 
Det är viktigt att varje system förfogar över ett bra hjälpavsnitt som en användare kan 
använda sig utav för att få hjälp vid behov. Applikationen har inte lagt ner mycket tid på 
att skapa en bra hjälpfunktion, utan det fanns endast en tunn FAQ och en mail adress för 
övriga frågor, vilket inte är tillräckligt bra för tidspressade frågor. Man skulle kunna 
lägga till en länk till en manual som är betydligt mer omfattande, eller skapa en 
sökfunktion för olika frågor som är kopplad till Västtrafiks webbsida. En användare vill 
ha ett hjälpavsnitt tillhands för att hjälp vid behov detta skapar även en trygghet för 
användaren när denne vet att god hjälp finns tillhands när användare råkar ut för 
motgångar.

Förbättra språk och bildhantering
Språket i stora drag var det väldigt bra. Användare hade inga svårigheter med termer eller 
ordval eller meningsuppbyggnader. Dock fanns det en knapp som var värt att delge, detta 
handlar om utökad knappen som inte följer trenderna. Detta kunde se ut på två olika sätt. 
Det ena är att knappen kunde vara döpt till utökad sökning vilket hade varit mer 
informativ dock hade blivit väldigt långt. Eller helt enkelt följa internettrenderna och 
kalla det avancerad vilket de flesta har ett bättre grepp om. Dessutom var kartans knapp 
en bild på tre osymmetriska block som är helt irrelevant för ett knapptryck att ta fram 
kartbild. När man lade till favoriter kom det fram tre alternativ, texten på dessa alternativ 
kunde vara mer vägledande för vissa användare. Knappar, bilder och språk är viktig för 
navigering och förståelse för systemet. Detta ska vara informativ som möjligt för att 
användaren ska förstå vart denna navigerar sig eller vilken typ av handling användaren 
utför. 

Förenkla navigeringen
Applikationen hade relativt god struktur dock kan denna förbättras avsevärt. I nya 
versionen fanns det en osymmetrisk struktur i applikationens navigering. Som användare 
kunde man inte navigera sig vart man vill från applikationens olika delar. Historiken låg 
även under favoriter vilket inte är strukturerat. På så vis skapar applikationen oreda och 
användare får sämre överblick över systemet och på så vis minskar användbarheten. Som 
utövare vill man snabbt, enkelt och effektivt navigera sig till önskad plats vart man än 
befinner sig i gränssnittet. Dessutom kunde man ha lagt till en SMS-köp funktion för 
användare som redan vet vilken tid sitt kollektivfordon avgår. På detta sätt slipper 
användare genomgå en lång process för att köpa sin SMS-biljett.

Tydlig feedback/återkoppling
Feedbacken i systemet var väldigt vag. Användarna hade problem vid återkoppling från 
systemet vilket märktes tydligt. När systemet gav feedback till användarna precisera inte 
systemet ordentligt vad som saknades. Vissa användare förstod inte på vilket sätt de hade 
misslyckats. Ibland gav systemet feedback på olika språk vilket inte är acceptabelt. Som 
användare vill man veta vart man har gjort fel och hur detta kan korrigeras, vilket 
saknades helt. Det är vanligt att användare gör misstag i en process, då borde systemet 
först ge tydlig information om vad som gick snett, samt ett förslag på hur användaren ska
korrigera problemet. En användare som har misslyckats och lägger av på grund av 
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kognitiv belastning kommer inte använda funktionen om inte användaren får tillräcklig 
med feedback. Förbättrar organisationen återkopplingen får användarna ett tryggare och 
mer användbart gränssnitt, samt att organisationen behåller fler kunder.

4.3 Hur bör ett användargränssnitt i en mobil reseplanerare vara 
utformat för att möta behov som olika användargrupper har?

Användaranpassat gränssnitt
När utvecklare designar ett gränssnitt måste utvecklaren tillgodose användarnas behov 
och erfarenheter. Utvecklare måste ta hänsyn till hela sin målgrupp. Det finns olika typer 
av användare. Alla användare har inte samma förutsättningar, eller kunskaper, 
skickligheter eller förståelse. Därför bör utvecklare ta hänsyn till hela målgruppen som 
kommer att använda gränssnittet för att tillgodose organisationen syfte samt 
applikationens alla syften. Till nya användare måste gränssnittet vara mer vägledande, 
samt bör det finnas bättre hjälpavsnitt samt återkoppling. Till erfarna eller tekniska 
användare ska processen enkelt, snabbt och effektivt detta med mindre hjälp och färre 
steg i gränssnittet. 

Utveckling med användare
När utvecklare designar gränssnittet bör användare vara mer involverade i 
utvecklingsprocessen.  Som utvecklare måste man sätta mer fokus på användaren genom 
hela processen. Det är viktigt med test och validering som kommer åstadkomma god 
förståelse för systemets uppbyggnad genom alla gränssnittsprocesser. Det gäller inte 
endast att förstå organisationens behov och syfte utan även användargruppen och vilka 
färdigheter olika typer av användargrupper besitter för att optimera användbarheten och 
handlingsbarheten i användargränssnittet. Därför bör utvecklarna tillsammans med 
användare ha en nära utvecklingsfas med god verifiering, validering och test av de olika 
processerna, på så vis upptäcks fel, kognitiv belastning eller helt enkelt effektiviserar 
systemet. 

Minimera steg och simplifieringar 
Användare vill alltid ha den enklaste, snabbaste och mest effektiva lösningen för att 
uppnå sina mål. Många resenärer har bråttom eller behöver vara på en plats vid en viss 
tidpunkt därför är processerna för att söka köpa och bekräfta känsliga. En resenär som 
exempelvis vet var sitt kollektivfordon befinner sig och ska endast köpa biljett måste 
personen söka på sin buss sedan leta efter rätt buss och efteråt köpa sin biljett. 
Exempelvis borde ”Köp av Smsbiljettprocessen” minimeras eller borde det finnas någon 
genväg/funktion som endast innehåller köp SMS-biljetter för att användaren inte ska 
riskerar att missa eller bli utkastad från kollektivtrafiken. Användare finner det 
frustrerande att behöva genomgå flera olika steg för att nå sitt mål. Ibland kan processer 
delas upp i delprocesser för att ge användaren ett val eller en inriktning på vilken del av 
funktionen användaren söker.
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God navigation
Navigationen måste innehålla en röd tråd. Detta ger användare omedvetet bättre översikt 
över gränssnittet. Alla användare vill hålla reda på så lite information som möjligt för att 
utföra sina behov. En användare vill kunna nå olika funktioner i gränssnittet från olika 
platser. En användare som söker en resa ska snabbt och enkelt exempelvis kunna 
navigera sig till hjälpavsnittet för hjälp och därifrån till någon annan funktion och sedan 
tillbaka. Detta ska en användare kunna utföra utan att informationen ska förloras. 
Applikationen ska även kunna stänga ner och sedan när användarens behov återkommer 
ska även informationen finnas kvar.  

Bra processuppföljning
En användare ska alltid ha tillgång till processinformation. Vart i processen befinner sig 
användaren? Hur många steg är det kvar till slutmålet? En användare ska få en god 
överblick i processuppföljningen, detta ger en känsla av trygghet samt att användaren får 
bättre överblick av funktionen. Dessutom ska en användare både kunna gå framåt och 
bakåt i processen. 

Ett hjälpsamt system
Ett bra och välfunktionerat hjälpsystem måste alla system ha. Det ska finnas hjälp vid 
varje process och varje utförande. Ett hjälpavsnitt säkrar rätt samspel med användaren. 
När man kollar på vissa vardagliga system är hjälpavsnitt eller manual en av de viktigaste 
funktionerna. Vissa system lägger inte hög fokus på hjälpavsnittet vilket inte ger 
användaren en bra support. En användare ska känna sig trygg med sin interaktion, och 
veta att denne ska kunna få hjälp vid alla tillfällen ifall det är oklart eller användaren har 
misslyckats. Det bör finnas en kort FAQ som ger det mest ställda frågorna samt en 
sökfunktion eller en manual för övriga frågor. Exempelvis hade reseplaneraren en 
välfungerande FAQ dock var hjälpavsnittet väldigt vagt och innehöll endast ett fåtal 
huvudfrågor. Det borde finnas någon manual eller en sökfunktion länkad till en webbsida 
som hanterar fler frågor. I reseplaneraren hade hjälpavsnittet en svag verkan på 
användaren. Den innehöll endast ett fåtal frågor och behandlade inte alla problem, 
ärenden eller ämnen som ett gränssnitt ska innehålla. 

Signaleffekt av färger och färgval
Färgerna ska användas som en signaleffekt, där en färg ska ha ett budskap, eller ett 
meddelande. En eller flera färger ska vara kompletterande till text och symboler. Dock 
blir för många färger kognitivt belastande och ger motsatt effekt. På grund av detta är det 
viktigt att hitta en bra balans mellan olika färger och dess funktion. Vill man framhäva en
knapp eller dylikt kan man bryta mönstret. Eller en varning där en användare har gjort ett 
fel i systemet kan man sätta en symbol eller en text med röd färg för att uppmärksamma 
användaren. Detta förenklar användarens interagering med systemet. Exempelvis borde 
feedbacken använda sig utav en annan färg på text och symbol än grå. Grå färg ger en 
känsla av dysterhet samt någon som är obetydligt. Därför försvinner text samt symbol i 
bakgrunden och budskapet får en känsla av betydelselöshet. Följaktligen bör man 
använda rätt färg till rätt budskap för att förtydliga samt förstärka syftet.
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Själva valet av färg i designen är en viktig detalj. Färger kan påverka en användare 
omedvetet, olika färger kan ge upphov till olika känslor. Exempelvis kan mörka färger ge 
negativa känslor och blå färg ger en känsla av lugn och ro. På grund av detta är det viktigt 
att välja rätt färg för att ge användarna en trygghet och säkerhet i användningen av 
systemet. Dessutom ska man använda sig av rätt färg för att exempelvis bli identifierade 
av användarna med hjälp av färgerna. Västtrafik har brutit ut reseplaneraren på hemsidan 
från sin identifierade färg, de vill säga blå och gett reseplaneraren en orange färg för att 
bli identifierad som självständig eller uppmärksam och denna färg har västtrafik även 
använt i sin mobila applikation. Detta har fungerat bra för att reseplaneraren är nu 
igenkänd med hjälp av den orangea färgen. Utifrån organisationens syfte skapar rätt färg 
en bra användarvänlighet och ger rätt känslor till användarna.

Feedback och Återkoppling
Idag är det vanligt att användare misslyckas och tvingas att avsluta eller börja från början 
i en process. Därför är det viktigt att ett system ger tillbaka information till användaren 
när en handling utförs. Man kan även ge tillbaka information till en användare även ifall 
denne inte har misslyckats utan bara som en guide för att skicka vidare denna till nästa 
steg. Västtrafik hade en svag feedback, och detta för att när en användare misslyckats 
specificera inte applikation felet utan det stod bara att användaren har misslyckats på 
olika språk vid olika tillfällen. Feedback måste vara tydligt, specificera felet och 
eventuellt ge ett förslag på hur det kan se ut eller vad som kan göras för att användaren
ska lyckas. En användare vill alltid mata in så lite information som möjligt och få så 
mycket information som möjligt för att uppfylla behovet. 

Introduktion
En introduktion är väldigt viktig för första hans användare. Det hjälper en användare att 
interagera med systemet och lära sig funktioner och processer snabbare än att testa sig 
fram genom ”trial and error”. Systemet kan använda sig utav en introduktionsfilm eller 
att man skapar en funktion som kategoriserar de olika processerna som guidar 
användaren igenom som en testomgång eller att det finns olika korta filmer i de olika 
funktionerna. Västtrafik saknade detta helt, då tar det längre tid för användare att lära sig 
systemet och de olika processerna. Användare få ett bättre grepp om applikationen och 
hur alla funktioner opererar. 

Utveckling i förebyggande syfte
När en utvecklare designar gränssnittet är det viktigt att involvera en användare genom 
designprocessen. På så vis får man en bättre bild om hur verkligen interaktionen med 
användaren ser ut för att förebygga olika problem och buggar som kan uppstå. Ett 
strukturerat och noggrant utformat gränssnitt med god informationsbehandling, utvecklat 
tillsammans med en användare ger systemet en god användbarhet. Det är viktigt att visa 
information till eventuella uppdateringar. När västtrafik uppdaterar sin applikation ska en 
användare inte behöva leta efter uppdatering på egen hand utan applikationen ska tala om 
för användaren att en ny uppdatering finns tillgänglig och länka till uppdateringen. På 
grund av detta är det viktigt att feedbacken är god och bred att den täcker många 
områden. 
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4.4 Vilka designprinciper bör anläggas när användargränssnitt för 
mobila plattformar designas?

Detta avsnitt ska innefatta en värdering av de designprinciper som författaren har 
studerat. Vilka svagheter respektive styrkor har de designprinciper som författaren har 
studerat i relation till design av mobila plattformar och vilka författaren rekommenderar 
ska tillämpas när mobila plattformar utvecklas.

Användarkrav
När man fastställer olika syften med mobila gränssnitt är det viktigt att kartlägga sin 
målgrupp. Det som är bra med denna designprincip är att man involverar användare i 
utvecklingen av systemet. På så vis får man ett realistiskt perspektiv på hur systemet 
kommer att användas samt att man kan förebygga olika problem som uppstår när en 
människa interagerar med systemet. Detta både på gott och ont, eftersom det är även en 
svaghet.  Involverar man användare i en reseplanerare får man troligtvis inte få med hela 
sin målgrupp eftersom en reseplanerare når många olika personligheter, ålder, etniciteter 
och akademiska kunskaper. Dock är det alltid bra att få med så många olika typer av 
användare i utvecklingen än att inte få med någon alls. 
   
Placering användning och marknadsföring 
Det är alltid viktigt med att marknadsföra sin applikation på rätt sätt genom god placering 
och visa syftet med applikationen. Styrkan med att marknadsföra är att organisationen ger 
allmänheten en liten förhandstitt på applikationen. På så vis vet en potentiell kund denne 
letar efter. Svagheter med marknadsföring är att ifall man misslyckas med 
marknadsföringen genom felplacering eller ger en missvisande bild av applikationen kan 
den kan tolkas fel, vilket gör att användningen inte blir optimal. Dessutom kan
förhoppningarna bli för höga och lever inte upp till användarnas förväntningar. Det är 
viktigt att marknadsföra på rätt sätt. Som marknadsförare måste man vara noggrann med 
att ge en rätt bild till allmänheten och inte tala osanning eller överdriva 
applikationsanvändningen.

Åtkomst, varsomhelst och närsomhelst
Åtkomst till vald information är väldigt viktigt och informationen ska kunna sökas upp i 
ett mobilt tillstånd. Fördelen med denna princip är att en användare kan söka upp 
information när som helst och var som helst. Nackdelen är att på vissa platser eller vissa 
tillfällen kan användare tappa uppkoppling eller sakna teckning vilket gör att denne inte 
kan hämta eller skicka information med hjälp av sin mobila enhet. 

Introduktion och instruktioner till användare
Det är viktigt med en introduktion och instruktioner till ett system. När man en oerfaren 
utövare som använder systemet är det bra att det finns någon typ av introduktion till 
själva användningen av systemet för att på ett kort och lärorikt sätt ge den mest väsentliga 
information till användaren. På så vis skapar man en förståelse för struktur, syften,
funktioner och mål för användaren. En introduktion kan skapa kognitiv belastning på 
användare som redan är erfaren. 
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Fördelen med instruktioner är att en användare känner att det finns en trygghet bakom
systemet. Användare kan simpelt lösa olika problem med hjälp av dessa instruktioner
utan att använda sig utav någon mänsklig support. Nackdelen med introduktion är att vid 
vissa användningssituationer kan erfarna användare tycka att det är störande om det hela 
tiden sticker upp instruktioner till olika funktioner och dess syften när användaren redan 
kan dessa.

Det är viktigt att man designar en introduktion och instruktioner på så vis att en 
användare skall kunna hämta dessa vid behov. En introduktion ska vara valbal ifall en 
erfaren användare inte vill använda sig av detta ska denne kunna skippa det helt enkelt. 
När utövare hamnar i kläm ska det finnas en trygghet bakom systemet och detta ska inte 
komma upp vid varje funktion, för då skapas det kognitiv belastning, utan det ska hämtas 
endast vid användares behov. 

Språkval
När man talar om språkval, talar man om två olika sorters språkval. Ena är möjligheten 
till användning av olika språk, och den andra är valet av ord och termer samt 
simplifiering av text. Fördelen med multispråk är att du når en större målgrupp. Det som 
anses vara ett minus är att när man har bytt uttrycksmedel till ett språk man inte kan, och 
får svårt att ändra tillbaka kan det medföra nederlag för användaren. Därför är det viktigt 
att tillsammans med symboler och färger utgöra en multispråksfunktion, ifall användaren 
råka byta till ett främmande språk. 

Fördelen med dataapplikations språk är att man kan precisera olika innebörder med 
textsyftet. Belastningen med ett väldigt dataspråk kan vara att beroende på utbildning och 
erfarenhet kanske inte hela målgruppen förstår betydelsen av olika ord, därför måste det 
väljas simplifierade ord som har samma innebörd.

Avskildhet
Fördelen med avskildhet i ett system är att användare känner trygghet och bekvämhet i 
användningen av systemet. Användare känner inga hot eller intrång i sina privata 
ägodelar. Nackdelen är att användare inte alltid är medvetna om vart man skickar privata 
uppgifter till, och att ibland kan tredje part komma åt dessa. Att använda sig utav 
avskildhet i ett system rekommenderas dock måste användaren läsa igenom de juridiska 
dokumenten innan de godkänner att uppgifter skickas till organisationerna. 

Hjälp
Fördelen med ett hjälpavsnitt är att tillsammans med ett system kan en användare lösa 
diverse problem som kan uppstå vid användning av ett system. Ett hjälpavsnitt är väldigt 
genomtänkt och skapar tydlighet i ett system samt att användare inte behöver någon 
mänsklig support. Ibland kan användare inte förstå hjälpen och behöver en mänsklig 
support som förenklar eller visar en användarsituation. Det rekommenderas att hjälp alltid 
finns tillgänglig, men måste vara strukturerat och väl genomtänkt för att stötta hela 
målgruppen.
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Input
Vanligaste inputmetoden idag i en mobil enhet är knapptryck via pekskärm och 
röststyrning. Fördelen med knapptryck vida pekskärm är att skärmen ger användaren en 
innovativ kontroll av enheten samt en god komfort och minskar arbetsutrymmet. I vissa 
miljöer skulle tangentbord och mus vara alltför obekvämt. Nackdelen med denna 
inputmetod är att personer mer funktionshinder inte kan använda sig utav detta samt att 
det är vanligt att det skapas ergonomisk belastning vid användning av pekskärm. Dock 
rekommenderas detta till mobila enheter eftersom det är väldigt smidigt och enkelt att 
tillfredställa sina behov och den kognitiva belastningen minskar. 

Output
Outputen som kan ske i olika former som samväxlar med varandra. Det kan vara allt från 
färg, text, språk, bilder, ikoner, feedback, ljud och grafik. Fördelen med output är att ett 
system kan fördela budskapet till sin målgrupp genom olika utföranden. Dock kan vissa 
utvecklare misslyckas med att skapa rätt output. Nackdelen är att ibland kan det bli för 
mycket färger, onödiga ljud, dåligt språk som inte är informativt, har fel innebör eller
bilder som inte har koppling till syftet. En utvecklare måste vara väldigt noggrann med 
sin output eftersom det är outputen som kommunicerar med användaren. 

Struktur, navigering och menyer
Fördelen med ett tydligt och strukturerad menyval och god användarkontroll i sin 
navigering, ger en användare en tydlig kontext och bättre förutsättningar för att fullt ut 
fårstå sina egna handlingars betydelse. För då främjar man en bättre miljö och förenklar 
användarens förståelse och översikt av systemet. Nackdelen är att ett för strukturerat 
gränssnitt kan skapa extrem enformighet och väldig ökad komplexitet. Det är viktigt att 
tillsammans med en användare strukturera sitt gränssnitt inom en rimlig standard. 

Synlighet av systemets status
Fördelen med att visa en processkedja är att användare vet hur många steg det är kvar 
innan exempelvis ett köp har gått igenom. Det ger användaren trygghet och tydlighet i sin 
tjänsthantering. Det ger en status på vart användaren befinner sig för att kunna gå fram 
och tillbaka i processen. Det som kan tänkas vara en nackdel är att i en applikation kan 
det blir informationsöverflödigt, dock rekommenderas det att använda sig utav en 
processkedja.

Användarkontroll och frihet
En användare ska ha god kontroll över sina handlingar i ett system och även frihet att 
kunna upprepa sitt verk oavsett vart i processen denne befinner sig. Fördelen med detta är 
att en användare bestämmer kommunikationsvägen och kan röra sig fritt i systemet inom 
dess begränsningar och handlar användaren utanför systemet får man feedback som talar 
hänvisar användaren till rätt riktning. Detta ger användaren frihet att ändra och iterera 
olika processer för att få fram önskat reslutat. 

Detta både på gott och ont eftersom det kan vara så att användaren handlar utanför 
systemets begränsningar och då kan det uppstå fel i systemet, och har inte ett system god 
feedback vet inte användaren vart i processen som det blev fel. Man måste identifiera vad 
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sin applikation ska uppnå, eftersom reseplanerare är ett självbetjäningssystem är det bra 
att ha god användarkontroll och frihet, dock behöver det inte vara så för alla typer av 
applikationer. Vissa applikationer har ett annorlunda syfte genom att guida eller förse 
användaren med information för att nå slutpunkten i en process utan att användaren ska 
kunna röra sig fritt i applikationen.

Fel förebyggande & hjälp
I denna princip talas det om att förebygga ”buggar” och korrigera dessa innan det uppstår 
i användningen av systemet. Fördelen med denna princip är att man kan förhindra en 
användares misslyckande och oförståelse när de använder systemet. När man förändrar 
något är det inte alltid till det bättre. Det är väldigt viktigt att förstå problemet och utifrån 
användarens behov justera dessa ”buggar” som kan uppstå. När det uppstår fel är det 
viktigt att inte felmeddelande innehåller koder och dylikt. Det är alltid bra att förebygga 
fel än att korrigera dessa när de framkommer vid interaktion med användare. 

4.5 Teoretisk diskussion
När man talar om Användarcentrerad systemdesign alternativt användarinriktad design är 
det viktigt att involvera användaren genom designprocessen. Därför är det viktigt att 
användare är tillfredställda med sina interaktioner i systemet och för att få detta måste 
man engagera dessa i ett tidigt skede av utformningsprocessen. Detta för att få klart 
vilken målgrupp och syfte applikationen skall formas efter. Det sågs tydligt att flera 
designprinciper sakas i reseplanerar applikationen. Exempelvis

 Intern hjälp var inte tillräcklig i applikationen och hänvisning till extern hjälp 
fanns inte tillgänglig. 

 En introduktion till systemet saknades helt.

 Strukturen i den nya versionen var rörig. Vissa menyer/undergrupper och 
navigation befann sig inte på rätt plats.

 Processer som biljettköp borde minimaliseras, dessutom borde den vara en egen 
funktion och inte en delfunktion av ”sök resa”.

 Feedback var otydlig. Problemet måste specificeras och föreslå förslag för att 
användaren ska hamna inom systemets begränsningar.

 Delsyften(vissa funktioner) har inte uppfyllts, eftersom de knappt används.

Det sågs tydligt att utvecklare inte har använt sig utav MDI tillsammans med 
användarcentrerad systemdesign till fullo för att öka resultatet. I användarcentrerad 
systemdesign talas det om ”Understand and specify the context of use”. Genom hela 
studien sågs det tydligt att utvecklarna inte har nått hela målgruppen eftersom det fanns 
några testpersoner som inte lyckats med sina uppgifter utan att det uppstod kognitiv 
belastning. Det är viktigt att tänka på användaren i dess olika miljöer eftersom en mobil 
enhet kan befinna sig var som helst och användas av vem som helst. 
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Teorin talar om dessa principer som ska skapa en god design. Dock ska inte alla teorier 
användas, utan det beror på vad syftet är med applikationen. Genom att involvera en 
användare får utvecklarna bekräftelse på vilka teorier som de kan fokusera mer på och 
vilka som kan sluta tillämpas. Teori ska ligga till grund för utformningen men slutligen är 
det användarna som avgör hur utformningen kommer att se ut. Teorierna använder man 
som mallar och sedan formar man dessa mallar utifrån användarens agerande för att få 
det optimala resultatet. Tar man hänsyn till användarcentrerad systemdesign och MDI när 
man utvecklar ett gränssnitt tillsammans med användare och engagerar sin 
användargrupp skapas det en god design av systemet och god interaktion med användare, 
dessutom får utvecklarna ett indirekt test, verifiering och validering av sin produkt. 
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5 Slutsats
För att bidra till en godare design av gränssnitt i mobila applikationer finns det ett antal 
designprinciper en utvecklare kan använda. Genom att använda sig utav designprinciper 
som studien har presenterat som vägledning kan man förbättra interaktionen mellan 
användare och system. Det finns ett tydligt samband mellan användbarhet, 
användarvänlighet och gränssnitt. Denna koppling bygger till att de olika filosofierna är 
integrerade med varandra.  Vill man skapa ett bra gränssnitt då måste man ta hänsyn till 
god användarvänlighet, användbarhet och handlingsbarhet. Om en utvecklare vill uppnå 
god användbarhet ska gränssnittet förmedla effektiv information med minsta interaktion 
med användare som möjligt. På så vis åstadkommer användaren komfort med gränssnittet 
för att förenkla sin vardag och tillfredsställa sina mål. Vill man uppnå användarvänlighet 
ska gränssnittet inte skapa någon kognitiv belastning, det ska vara lätt att integrera, 
hantera samt vara behagligt och väldesignat för hela användargruppen. 

Tar man hänsyn till designprinciperna skapas en god design som beaktar 
användarvänlighet, användbarhet och handlingsbarhet. Dessa designprinciper fungerar 
som riktlinjer vid utformning av gränssnitt. För att skapa ett kraftfullt, enkelt och 
effektivt gränssnitt ska man sträva efter användarvänlighet i gränssnittet. Genom att 
engagera sin användargrupp eller specifika typer av användare i början av 
designprocessen kan organisationen uppnå en god interaktion mellan användare och 
system. Det är viktigt att vid utformning av gränssnitt i mobila plattformer är att designer 
har en god inblick i handlingsbarhet och användbarhetsfilosofin. Dessa teorier talar om 
principer för att skapa ett användarvänligt system med god design och god interaktion 
mellan system och användare. Har designers en god inblick i dessa teorier kan dessa få 
bekräftelse på filosofierna genom att använda sig av en empirisk studie.

I stora drag var ett flertal nöjda relativt nöjda med gränssnittet. Dock finns det vissa 
brister som organisation och utvecklare kan ta itu med genom diverse åtgärder. Olika 
brister som har framhävas och analyserats kan bidra till en generell förändring av synsätt 
på gränssnitt i mobila plattformat för att uppnå enkelhet, snabbhet och effektivitet genom 
användbarhet, användarvänlighet och handlingsbarhet. Majoriteten av användarna är 
nöjda med reseplaneraren. Dock framgås det tydligt att den generella användaren vill ha 
en snabb och effektiv funktionalitet med minsta interaktion som möjligt. Användarna 
kände sig bekväma i designen och utformningen av reseplaneraren, dock framgick det 
tydligt att kognitiv belastning uppstod på olika funktioner med olika typer av användare. 
Organisationen följer en designtrend som mall, detta innebär att vissa användare som 
hamnar efter i designtrenden kan misslyckas i interaktionen. För att säkerhetsställa god 
kvalité på applikationen bör organisationen vid utformning följa designtrenden dock med 
en liten egen förändring vid vissa delar av designen för att stödja hela målgruppen. Av 
den orsaken är det viktigt att vid utformning analysera hela målgruppen samt involvera 
användarna och sätta dessa i centrum vid utformningen genom en användarcentrerad 
systemdesign, för att uppnå organisationens syfte med applikationen. 

Användare ställer olika krav på systemet, på så vis är det viktigt att analysera och 
definiera användarkraven. För att uppnå användarmålet kan man minimalisera och 
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förenkla olika processer och steg i olika applikationsfunktioner. Ett system ska vara 
grafiskt tillfredställande och inte skapa irritation eller negativa känslor när användare 
interagerar med systemet. Det som tydligt saknades var en introduktion samt ett bra och 
utbrett hjälpavsnitt. Olika format på bilder och koppling till olika funktioner kan 
förbättras tillsammans med navigation och funktionalitet i olika delar av applikationen. 
Det framsågs tydligt att majoriteten av användarna inte brukar hela applikationsutbudet. 
Det kan vara att organisationen har använt övriga funktionen förutom huvudfunktionen 
som en bonus, eller misslyckats med marknadsföring. Dock var interaktionen i övriga 
funktioner inte lika välutformade som huvudfunktionen att söka och köpa en resa. 

De föreslagna och analyserade principerna ska upplysa utvecklare och förbättra 
utformningen med hänsyn till användbarhet, användarvänlighet och handlingsbarhet för 
att uppnå en god interaktion med användare. Genom förståelse utav en användarcentrerad 
systemdesign och människa data interaktion får utvecklaren samt organisationen en god 
inblick i användarkraven och hur systemet ska konstrueras för en effektivt och enkelt 
tillämpning. 

5.1 Utvärdering av undersökningen

Empirisk förankring: Studien har en god empirisk förankring i form av intervjuer och 
observationer. Den empiriska undersökningen har en god mångfald av olika kön, ålder, 
etnicitet, utbildning och yrke. 

Moraliskt värde: Det anses vara viktigt att låta testpersonerna vara anonyma eftersom 
detta leder till mer ärligare och rakare svar. Anonymiteten kommer inte att påverka 
studiens resultat, utan tvärtemot det förbättrar resultatet med god trovärdighet.  

Trovärdighet: Trovärdigheten i studien anses vara god eftersom studien har behandlat 
en avgränsad del av gränssnitt i mobila plattformer och detta har gett möjlighet att 
fördjupa sig i intervjuer samt att test och observationer kan vara mer omfattande. 
Tillsammans med det moraliska värdet anser studien att testpersoner har svarat ärligt och 
försökt på ett genuint sätt att genom föra testet. Forskaren har noggrant valt ut personer 
som inte är tidspressade eftersom stress anses påverka resultatet markant. 

Pålitlighet: Studieprocessens beskrivning är helt klar i dess olika former. Läsare kan 
snabbt och effektivt ta till sig information och förstå enkelt vad som beskrivs i de olika 
kapitlen. Studiens har en god struktur som konstaterar att de olika delarna i arbetet har 
klar röd tråd. Den empiriska studien har dubbelkollats och studien har testat detta i en 
mindre skala för att kontrollera den empiriska studiens resultat.

Genuinitet: Studien har kartlagt faktorer som påverkar användbarheten i reseplanerare. 
Dessa faktorer har analyserats hur användare har påverkats av reseplanerarens olika 
funktioner och vad som kan förbättras. Slutsats kommer ligga till grund för att få en 
bättre inblick när användargränssnitt designat i mobila plattformer. 
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5.2 Generaliseringsbarhet
Rapporten innehåller en medelhög generaliserbarhet eftersom studien har en god 
teoretiskt grund tillsammans med en undersökning i form av intervju och observation. 
Forskaren genomfört den empiriska studien genom en kombination av intervjuer, test och 
observationer och detta anses ökat studiens generaliserbarhet. Studiens generaliserbarhet 
kommer inte att bemärkas som hög eftersom den är avgränsat till endast 
användargränssnitt i mobila reseplanerare samt att den empiriska studien innehåller inte 
en större kvantitet.

5.3 Fortsatt forskning
Resultatet kommer att ge en bild av problemområdet. Studien fokuserar på den
kvalitativa data från slutanvändarna. För att ytterligare få ett perspektiv krävs det att man 
utför en undersökning från designers och utvecklarnas aspekt. Det intressanta hade varit 
hur designprocessen ser ut för mobila plattformer. Vilka aspekter utvecklarna tar hänsyn 
till och hur bra dessa aspekter utvecklarna tror att de fungerar på slutanvändarna samt om 
plattformssyfte har uppnåtts. Fortsatt forskning som undersöker hur designprocessen hos 
utvecklare ser ut samt vilka principer som utvecklare tar hänsyn till och hur de tror att 
principerna fungerar hos slutanvändarna. 
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6 Bilaga 1 Intervjufrågor

Kön:

Ålder: 

Yrke/Utbildning:

Äger du en s.k. Smartphone eller en surfplatta? Om Ja, känner du till Västtrafiks 
reseplanerare till din mobila plattform(mobil eller surfplatta)? 

Hur ofta använder du en reseplanerare kontra kollektivåkande utan reseplanerare? 

Tycker du en introduktion till systemet är nödvändigt eller klarar du dig utan den?

Vad tycker du om språkvalet/termer? Är det lätta eller svåra ord som används?

Vad tycker du färger och text?

Tycker du att du har fått tillräckligt mycket hjälp(feedback) av reseplaneraren för att 
uppfylla dina behov?

Vad tycker du om navigeringen och överblicken du har över systemet är det 
lätthanterligt/lättförståeligt?

Hur logiskt utformad tycker du att reseplanerarens funktioner är? 

Hur enkelt tycker du att det är att med reseplanerarens hjälp hitta information om en resa 
mellan exempelvis Borås C och Göteborg C? 

Hur tycker du att systemet som verktyg uppfyller dina mål? 

Tycker du systemet motsvarar dina förväntningar?

Vad tycker du kan förbättras?

Hur klarar du av att hantera reseplanerarens alla funktioner? 



47

7 Källor
Andersson, Daniel (2008): Handlingsbarhet, något nytt? En kritisk studie om 
handlingsbarhet. MAGISTERUPPSATS I INFORMATIK VID INSTITUITIONEN FÖR 
DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP (senast uppdaterad: okänt). Högskolan i Borås, 
Institution för data- och affärsvetenskap. (Uppsats inom informatik). (Elektronisk). 
Tillgång: < http://bada.hb.se/bitstream/2320/3325/1/2007MI05.pdf > (2011-02-03)

B. Shackel,Simon & J. Richardson(1991): Human factors for informatics usability. 
Cambridge, Great Britain

Bertil Lind (2009): Föreläsning Informationsbeteende.

David Boda, Linus Brohult, Erik Morner, Tomas Nilsson, Roman Pixell (2009)
Uppkopplade prylar - Om Internets framtid och hur apparaterna går online.

Debbie Stone, Caroline Jarrett, Mark Woodroffe, Shailey Minocha (2005): User Interface 
Design and Evaluation. 

Faulkner X, Culwin F (2000): Enter the Usability Engineer: Integrating HCI and 
Software Engineering. South Bank University: London

Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt (2002): Användarcentrerad systemdesign: en process 
med fokus på användare och användbarhet. 

Goldkuhl, G (januari 2001): Kunskapande. 

Guide till harvardsystemet(2010):
http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard/har.asp

Löwgren, J (1993): Human-computer interaction: What every systems developer should 
know. 

M. C. Maguire (1999): A Review of User-Interface Design Guidelines
for Public Information Kiosk Systems.

Molich, R., and Nielsen, J. (1990). Improving a human-computer dialogue, 
Communications of the ACM 33.

Nielsen, J, and Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces, Proc. ACM 
CHI'90 Conf. 

Oates, Briony J (2006): Researching Information Systems and Computing

Patel, R & Davidson, B (2003): Forskningsmetodikens grunder. – Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning



48

Reza B´Far (2005): Mobile Computing principles

Starrin, B., & Svensson, P-G (1994): Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur 

Trafiken.nu för Stockholms- och Göteborgs län (2012). 
http://trafiken.nu/sv/Stockholm/Om-Trafikennu/Vanliga-fragor/Reseplaneraren/

Västtrafik AB (2012). http://www.vasttrafik.se



49

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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