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Abstract 

This report is written in Swedish. 

According to the Swedish communication authority PTS there are approximately ten 

million mobile phone subscriptions in Sweden. The mobile phones utilize operating 

systems which allow a variety of different application. With Apples introduction in 2007 

of the iPhone the market exploded for so called Nomadic devices. Nomadic devices are 

more powerful than conventional mobile phone. These mobile phones design and 

functionality enables application developers to develop more powerful and more 

advanced applications than before.  

 

There are travel planners applications for Nomadic devices in the three largest regions in 

Sweden (Stockholm, Västra Götaland and Skåne) that support the traveler in his/her 

public transport travelling.  

 

When in application development it is important to consider usability, user friendliness 

and guidelines for designing user interface. This study will generate a number of 

guidelines that are based on more general and already in use guidelines for designing user 

interfaces. The changes made lie in its new context, travel planners. A number of 

suggestions of new guidelines for user interface will also be presented based on the 

empirical study that has been done.  
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Sammanfattning 

Enligt kommunikationsmyndigheten PTS finns det cirka 10miljoner 

mobiltelefonabonnemang endast i Sverige.  Telefonerna innehåller operativsystem där det 

tillåts mängder av olika sorters program. I och med att Apple 2007 introducerade sin 

iPhone exploderade marknaden för så kallade Nomadic Devices. En telefon som mer är 

tänkt att fungera som någon form av handdator. Dessa telefoners utformning och 

funktioner möjliggör för utvecklare att ta fram mer avancerade program än man tidigare 

sett för mobiltelefoner. Inom Sveriges tre största regioner(Stockholm, Västsverige och 

Sydsverige) finns det representerade reseplanerarapplikationer för mobiltelefonen som 

stödjer resenären i sitt kollektivåkande. 

 

Vid applikationsutveckling är det viktigt att ta begrepp såsom användarvänlighet, 

användbarhet i beaktning samt riktlinjer som harmoniserar med detta vid utformning av 

gränssnitt. Studien genererar ett antal riktlinjer grundat i redan befintliga och mer 

generella riktlinjer för utformning av gränssnitt. Förändringarna som är gjorda ligger i 

appliceringen till den givna kontexten, reseplanerare. Ett antal nya riktlinjer har också 

vuxit fram grundat på den empiriska undersökning som genomförts. 
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Förord 

Först vill vi tacka alla våra respondenter som besvarat vår enkät. Utan dem skulle inte 

den här undersökningen varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka Rassol som tog sin 

tid att ställa upp på en intervju och ge en inblick i arbetet som utvecklare. 

 

Det var fördelaktigt för studien att vår handledare Anders Hjalmarsson är aktiv inom ett 

forskningsarbete som ligger i nära anknytning till denna studie. Det medförde insikter, 

kunskap och kontakter som var av stort värde för studien. 

 

Andreas Karlsson Daniel Wetherall Fredrik Werner 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt kommunikationsmyndigheten PTS finns det cirka 10 miljoner 

mobiltelefonabonnemang endast i Sverige.  (PTS
1
) Täckningen för alla dessa telefoner är 

mycket god, bland annat den 1 december 2006 hade 99-100 procent av 8 860 000 

personer UMTS-täckning(Universal Mobile Telephone System) vilket är en teknik som 

ingår under benämningen 3G(den tredje generationens mobiltelefoni). Räknat på hela 

befolkningen (drygt 9 miljoner) hade 97-98 procent täckning med någon operatör den 

första december 2006. Detta innebär att det finns fler mobilabonnemang än befolkning 

vilket tyder på att det är en stark marknad i Sverige. Antalet i sig kan inte ge indikation 

om användandet, men det ger en bild av hur samhället ser ut och mobiltelefonens roll. 

 

Mobiltelefoner används idag till så mycket mer än att ringa och skicka sms. Många av 

marknadens modeller har inbyggd kamera, GPS, man kan lyssna på musik och titta på 

film samt tillgång till Internet. Telefonerna innehåller operativsystem där det tillåts 

mängder av olika sorters program, allt från enkla miniräknare till avancerade 3d-spel. 

Mobiltelefonen har för många kommit att bli någon form av multiapparat som vi ständigt 

bär med oss i fickan eller handväskan och ger därmed en mängd olika 

användningsområden.  

 

I och med att Apple 2007 introducerade sin iPhone exploderade marknaden för så kallade 

Nomadic Devices eller Smartphones som de även kallas. En telefon som mer är tänkt att 

fungera som någon form av handdator. Dessa telefoners utformning och funktioner 

möjliggör för utvecklare att ta fram mer avancerade program än man tidigare sett för 

mobiltelefoner. Det höga användarantalet som blev och introduktionen av Apple´s App 

Store har gjort att antalet program och användandet av dessa program ökat 

explosionsartat. Exempelvis finns det över 100 000 olika program i App Store (IDG
2
). 

Även andra mobiltelefonmärken har efter detta följt trenden exempelvis Nokia N97, 

Samsung Omnia, Sony Ericsson Xperia och HTC touch pro 2. (Katshing.se
3
) 

Något som också stadigt ökat är kollektivtrafiken. Enligt svensk kollektivtrafik har det 

totala kollektivåkandet från 1999 ökat från 1 053 till 1 213 miljoner resor, vilket 

motsvarar en ökning på 15 %. Vidare kan man se att spårvägsresandet har ökat med 39 

%, tågresandet med 35 % samt buss- och tunnelbaneresandet med 10 % vardera. 

Stockholms län utmärker sig med närmare 350 resor per invånare år 2007. Därefter följer 

Västra Götaland med 136 resor per invånare, Skåne med 108 resor per invånare, Uppsala 

                                                 
1
 http://www.pts.se/sv/Telefoni/ 

2
 http://www.idg.se/2.1085/1.267023/100-000-program-pa-app-store 

3
 http://www.katshing.se/prod/mobiletypes.asp?ptype=4 

http://www.pts.se/sv/Telefoni/
http://www.idg.se/2.1085/1.267023/100-000-program-pa-app-store
http://www.katshing.se/prod/mobiletypes.asp?ptype=4
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med 81 resor per invånare och Östergötland med 62 resor per invånare. (Svensk 

kollektivtrafik
4
) 

Vidare har det införts kontantstopp på många resor i Borås och Göteborg. Detta innerbär 

att nya betalningsmetoder har införts. Sms-biljett är ett exempel på en sådan metod vilket 

leder till att mobiltelefonen spelar en viktig roll hos resenärerna inom 

kollektivtrafiken.(BT
5
) 

1.2 Problemdiskussion 

Inom Sveriges tre största regioner(Stockholm, Västsverige och Sydsverige) finns det 

representerade reseplanerarapplikationer för mobiltelefonen som stödjer resenären i sitt 

kollektivåkande. 

Då mobiltelefonen kommit att bli ett frekvent använt verktyg vid kollektivresande är det 

också viktigt att de applikationer som utvecklas mot plattformen uppfyller målen. För att 

användarna på ett smidigt sätt ska kunna använda sig av applikationen är det viktigt att 

gränssnittet är utformat på sådant sätt att det kan förmedla informationen på ett 

fördelaktigt sätt.  Det finns redan riktlinjer för utformning av gränssnitt men inga 

specifika för reseplanerare i mobiltelefoner. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen uppstod ett antal frågeställningar. Vilka riktlinjer finns för 

utformning av gränssnitt? Går dem att tillämpa mot reseplanerare? Behöver man utforma 

nya anpassade riktlinjer?  

Följande forskningsfrågor har därför formulerats för att undersöka reseplanerare på 

marknaden och vad man behöver beakta för att ta fram en god designad reseplanerare; 

 

 Huvudfråga: Hur uppnår man ett bra gränssnitt för en mobil applikation? 

 Delfråga: Hur uppnår man god användbarhet i mobil applikation? 

 Delfråga: Hur uppnår man god användarvänlighet i mobil applikation? 

 Delfråga: Hur uppnår man ett bra användargränssnitt i mobil applikation? 

 Delfråga: Vad anser användare som bra mobil applikation? 

 Delfråga: Vad gör utvecklarna för att säkerställa god kvalitet på 

                 mobilapplikationer?  

 

                                                 
4
 http://svenskkollektivtrafik.se/fakta/statistik 

5
 http://www.bt.se/nyheter/boras/kontantstopp-pa-vasttrafiks-bussar(1635081).gm  

 

http://svenskkollektivtrafik.se/fakta/statistik
http://www.bt.se/nyheter/boras/kontantstopp-pa-vasttrafiks-bussar(1635081).gm
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1.4 Målgrupp 

Studien riktar sig dels mot kollektivtrafiken och tjänsteleverantörer samt dels mot privata 

mobilapplikationsprogrammerare.  Detta beror på att kollektivtrafiken dels vill underlätta 

och öka resande samt så sitter de på den information som förmedlas genom applikationer. 

Studien kan ligga till grund för vidareutveckling och därför riktas studien även mot 

forskare och utvecklare. Studien kan berika synen på hur man tar fram ett gränssnitt som 

stödjer användaren vilket kan ligga till grund för vidare forskning. 

1.5 Syfte 

Uppsatsens syfte är att komma fram till slutsatser som mynnar ut i ett antal riktlinjer som 

kan användas av utvecklare för att skapa goda gränssnitt för mobila digitala tjänster som 

syftar till att underlätta reseplanering vid kollektivtrafik resande. Detta genom att 

gränssnitten förmedlar information och funktion på ett fördelaktigt sätt till användaren. 

Riktlinjerna beaktar användarvänlighet och användbarhet som gäller vid utformning av 

användargränssnitt. 

 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att specifikt undersöka reseplanerare ämnade att köras i 

Nomadic Devices. Vidare ligger fokus på gränssnitt och begrepp som påverkar detta. 

Relationen mellan reseplanerare och andra mobila applikationer blir dock förhållandevis 

stark i ljuset av gränssnittet. 

 

1.7 Begreppslista 

Gränssnitt: Gränssnitt (interface) är definitionen av kontaktytan som används vid 

kommunikationen mellan två enheter i tekniska sammanhang.  Vidare används termen 

användargränssnitt (user interface) för att precisera länken mellan den digitala 

informationen och användaren.   

 

Användarvänlighet: Begreppet användarvänlighet är ett utryck för att mäta hur 

behagligt ett system är att använda. Ett system med hög användarvänlighet är således ett 

system som är lätt för användaren att använda och den behöver inte grubbla för mycket 

på hur den ska gå tillväga för att integrera med systemet. 

 

Användbarhet: I vilken utsträckning en produkt kan användas av specifika användare 

för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och på ett tillfredställande sätt 

i ett givet sammanhang. 
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Utvecklare: En utvecklare är en person som skapar mobilapplikationer. Två typer kan 

urskiljas, professionell och icke professionell. 

 

Användare: Användare är en person som använder sig av en mobilapplikation. 

 

Plattform: Är en grund av förutsättningar (arkitektur) som gör det möjligt att köra 

program. Exempel på mobilplattformar är Android, OS X iPhone, Windows Mobile och 

Blackberry  etc.  

 

Applikation: Är en förkortning av applikationsprogram och är ett datorprogram som är 

avsett för en viss tillämpning och därför används i praktiskt arbete (ordbehandling, 

bokföring) till skillnad från systemprogram, som styr datorns inre arbete. (NE
6
) 

 

Mobilapplikation: Är en applikation anpassad till en mobilplattform.  

 

Nomadic Device: En nomadic device är en portabel enhet till exempel PDA eller 

smartphone ämnade för så kallat nomadic computing 

 

Nomadicity: Är ett begrepp som beskriver de rörelsetendenser hos människor eller 

grupper av människor som är i relativ ständig rörelse.  

 

Nomadic computing: Innebär användandet av portabel enhet såsom laptop eller annan 

handhållen dator i samhörighet med en mobil kommunikationsteknologi för att få tillgång 

till exempelvis Internet eller data.  

 

Mobile broadband services: En mobile service(mobilapplikation) är en programvara 

ämnad att köras på Nomadic Devices. Ändamålet med en sådan applikation är att erbjuda 

en specifik tjänst som tjänar ett specifikt syfte.   

                                                 
6
 http://ne.se/applikationsprogram 
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2 Metod 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

De undersökningsformer som innefattas i studien är explorativ, deskriptiv och förståelse 

(karaktärisering). Med explorativundersökning menas att man samlar in information om 

det område man ska studera. I studien är detta den inledande fasen för att få en överblick 

av valt ämnesområde. Deskriptiv innebär att beskriva någonting, en företeelse och 

begränsa sig till ett område. Studien följer detta då den begränsas till ett specifikt område. 

Förståelse (karaktärisering) är som det låter, skapa förståelse för valt ämnesområde. 

Förutom att beskriva en företeelse måste man även skapa förståelse till varför något är/ser 

ut som det gör.  (Patel och Davidson 2003) 

2.1.1 Perspektiv 

Forskningsperspektivet anger hur man väljer att utföra sin studie. Ett perspektiv är ett sätt 

att se på något. Alltså ur vilket synsätt studien angrips. 

Uppsatsen bedrivs bäst genom användningen av en kombination av perspektiven 

kvalitativt/kvantitativt men med tyngdpunkten på det kvalitativa perspektivet.  Då studien 

kommer att innehålla intervju(er) och enkätundersökning för datainsamling. Intervjuerna 

kommer inte generera någon ”hård data”, vilket innebär att data kommer att bestå av 

individers åsikter och tolkningar som i sin tur bidrar till ett kvalitativt förhållningssätt.   

För att bilda generella uppfattningar inom avgränsningen kommer en kvantitativ 

enkätundersökning att genomföras.  

En kvalitativt inriktad forskning är enligt Patel och Davidson(2003) en metod som är till 

för att skapa förståelse till skillnad från ett kvantitativt som är ett mer beskrivande 

förhållningssätt.  

2.1.2 Val av strategi  

Det finns tre olika strategier som finns beskrivet i boken forsknings metodikens grunder 

av Patel och Davidson(2003), deduktion, induktion och abduktion. 

Deduktion innebär att man formulerar och testar teori(er) mot verkligheten eller ett fall 

och drar slutsatser som kan validera eller falsifiera teorin.  

Induktion innebär att man observerar verkligheten eller ett objekt och utifrån resultaten 

formulerar en teori. Detta innebär att forskaren inte behöver utgå från exempelvis tidigare 

teori(er). 

Abduktion är en kombination av deduktion och induktion vilket innebär att man först 

observerar verkligheten och utifrån resultatet formulerar en preliminär teori som sedan 

testas mot verkligheten och vidareutvecklas.   
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Strategin är ett resultat av hur studiens forskningsfrågor är formulerade och vilket resultat 

som ska uppnås med dem. Efter att forskningsfrågorna, syfte och förväntat resultat 

formulerats kan den strategi som passar med det resultat studien vill uppnå identifieras. 

Strategin som valts för studien är upptäckarens väg, eller induktion, då studiens frågor 

innebär att observationer utförs över hur ett fenomen ser ut i verkligheten och att sedan 

formulera teori(er) om företeelserna. (Patel och Davidson 2003) 

De processer, dvs. aktiviteter som kommer att behöva göras för att studien skall kunna 

genomföras är att först göra en litteraturgenomgång för att skapa ny kunskap. Kunskapen 

kommer ligga till grund för empirin. 

2.2 Insamlingsmetod 

2.2.1 Insamling av teori 

Teorin framtas utifrån ett antal grundelement(användarvänlighet, användbarhet, 

gränssnitt, mobila plattformar). Denna teori samlas utifrån framförallt elektroniska 

dokument och tidningar samt även litteratur i relation till ämnet. Källorna väljs med vikt 

på tillförlit i informationen. Det vill säga att artiklar och litteratur med lös koppling till 

ämnet samt ogrundade diskussioner undviks.  

2.2.2 Insamling av empiri 

 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen är ämnad till att besvara delfrågan om ”vad som ur en användares 

perspektiv anses vara en bra reseplanerare”. Uppbyggnaden av enkäten ter sig i en hög 

grad av strukturering och hög grad av standardisering. Val av detta tillvägagångssätt 

beror på ett antal faktorer. En faktor är en önskan att framställa mätbar data vilket stärker 

valet av standardiserade och graden av strukturerade frågor.  Det finns avvikelser i 

regionernas kollektivtrafik i hur reseplanerarna för respektive områden är utformade.  

Detta innebär att ett par lokala avvikelser förekommer i enkäten, men anses fortfarande 

hålla en relativt hög grad standardisering. 

Urval 

Enkäten vänder sig mot studenter hos Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan i 

Stockholm och Högskolan i Borås och representerar därmed respektive region och 

tillhörande reseplanerare. 
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Utformning av frågor och svarsalternativ i enkäten 

I enlighet med Patel och Davidsson(2003) kommer frågornas ordning samt formulering 

att inleda med ett antal generella och neutrala frågor. Efter en inledande fas av enkäten 

kommer de frågor som är intressanta för studiens problemställning och enkäten avslutas 

sedan med ytterligare ett avsnitt med neutrala frågor. Då valet av strukturering och 

standardisering är högt gäller för studien fasta svarsalternativ indelade i skalor om fem. 

Enkäten byggs upp i grundad anknytning till den teori som lyfts fram under studien. Det 

finns ingen specifik fråga i direkt anslutning till forskningsfrågan dvs. att 

forskningsfrågan inte är omvandlad till en fråga i enkäten. För att besvara frågan måste 

attityder, upplevelser och erfarenheter från användare värderas för att betygsätta 

reseplanerarna. På så sätt kan en bild av reseplanerarna byggas upp och ett omdöme på 

hur bra reseplanerarna är ur ett användarperspektiv.  

Intervju 

Intervjuerna kommer att genomföras för att besvara frågan, ”vad branschen/utvecklarna 

gör för att säkerställa god kvalitet på reseplanerare”. Dem som kommer att intervjuas är 

västtrafik, Stockholm och Skåne och för att nå målet med intervjuerna krävs det att 

samma frågor ställs till samtliga parter. Därmed kommer intervjuerna följa en hög grad 

av standardisering. Detta innebär att det kommer att finnas ett antal standardfrågor som 

intervjuaren kommer att ställa till personen som blir intervjuad. Men det kommer att 

finnas flexibilitet där frågor kommer att formuleras under intervju om det ses som en 

nödvändighet för att få information. För att svaren ska vara så utförliga och 

informationsrika som möjligt kommer det ges ett större utrymme för intervjupersonen att 

besvara frågorna. Detta innebär att intervjuerna har en låg grad av strukturering. 

Upplägget på intervjuerna kommer innebära ett antal standardfrågor som kommer att 

ställas till samtliga intervjupersoner för att fokusera intervjuerna till 

problemställningen/problemområdet. För att frågorna ska besvaras på ett så 

tillfredställande sätt som möjligt ges stor frihet till intervjupersonerna att besvara dem 

frågor som ställs. 

Urval 

Innan intervjuerna kan genomföras måste kontakt upprättas med dem som är intressanta 

för studien, nämligen dem som utvecklat reseplanerarna i respektive region. Med första 

kontakten med dessa företag/personer se över möjliga tider och plats för intervjuer. 

Trovärdigheten för studiens intervjuobjekt byggs på erfarenhet. Denna erfarenhet är att 

personen varit involverad i ett utvecklingsarbete rörande reseplanerare. Vidare kom 

intervjuobjektet rekommenderad. Urvalskriterierna är således: 
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 Utvecklare  

 Varit delaktig alt. utvecklat en mobil reseplanerare 

Tänkt genomförande 

Intervjuernas genomförande kommer att följa det kvalitativa synsättet, där intervjuerna 

växer fram genom en dialog mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Med flera 

personer på plats, kommer en att agera intervjuare och den andre som sekreterare. Den 

tredje personen kommer att ansvara för den tekniska utrustningen, ljudupptagningen och 

eventuellt filminspelande, vid ett tillåtande (medgivande) av intervjupersonerna. 

Om medgivande inte ges kommer den tredje personen att agera andra sekreterare för att 

säkerställa att den information som ges under intervjun verkligen fångas upp av 

intervjugruppen på ett fullgott (tillfredställande) sätt. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Nomadic devices och Nomadic Computing 

En nomadic device är en portabel enhet till exempel PDA eller smartphone ämnade för så 

kallat nomadic computing vilket innerbär ett mobilt användande av elektroniska tjänster. 

Detta innebär att man med nomadic computing får tillgång till information oberoende av 

tid och plats.  

Den snabba utvecklingen inom informationssystem har förändrat landskapet kring 

användandet av datorer, både vad gäller hårdvara och mjukvara. Begreppet Nomandicity 

innebär i den givna kontexten att system kan stödja ett brett spektrum av både 

användningen av datorteknologi- samt kommunikationsmöjligheter samt tjänster för 

användaren i ett mer transparent, integrerat, lätthanterligt och adaptivt miljö.  

Handhållen computing devices kommer leda till en större omfattande digitalisering, 

miniatyrisering och integrering av information (personlig, organisatorisk, offentlig). 

Detta kommer ge större möjligheter vad gäller tillgänglighet, manipulation och att dela 

information med andra i farten. Det innebär ett mindre beroende till traditionella fasta 

miljöer såsom arbetsplats, kontoret i hemmet etc. Detta kallas för mobilitet. Förr i tiden 

fanns det begränsningar med computing devices då tillgången till dem skedde genom 

stationära platser. Konsekvensen av detta var att användare fick ta sig till dessa platser för 

att få tillkomst alternativt ta del av tjänsten. I och med dagens digitala miljö kan 

användare få tillgång till information var som helst och när som helst (Information 

Systems Research, 2002). 
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3.2 Mobila operativsystem 

Nedan följer exempel på dem fyra vanligaste och största operativsystemen för 

mobilapplikationer på Nomadic Devices; 

 

Windows Mobile  

 

Windows Mobile är Microsofts operativsystem för deras mobiltelefoner och handdatorer. 

Plattformen tillåter mobilapplikationer som liknas med dem som finns till persondatorer 

såsom Internet Explorer (Internet Explorer Mobile) och Microsoft Office (Microsoft 

Office Mobile). (Windows Mobile
7
) 

Med Windows Marketplace kan användare och utvecklare (enskilda och företag) hantera 

och distribuera sina applikationer till andra Windows Mobile användare runt om i 

världen. (Windows Phone
8
) 

 

iPhone  

 

Är Apples mobilapplikationsplattform och använder sig av operativsystemet Apple OS. 

Plattformen erbjuder flera möjligheter såsom tillgång till Internet, e-post och spel etc. 

(Apple
9
) 

iPhone erbjuder dessutom programvara som tillåter användare att skapa, testa och 

distribuera applikationer. Distributionen sker genom App Store efter det att Apple har 

kvalitet granskat applikationer utefter deras standarder och regler och bestämmelser. 

(Apple
10

) 

 

Android  

 

Android är ett operativsystem för mobiltelefoner som skapats med syftet att ge mer frihet 

åt de applikationer som skapas för systemet. Detta uppnås genom att alla telefonens 

grundläggande egenskaper kan köras via applikationerna vilket gör att man kan hitta nya 

användningsområden. (Android
11

) 

T-Mobile G1 var den första telefonen som skapades i tillsammans med Android som 

operativsystem år 2008. 

Symbian  

                                                 
7
 http://www.microsoft.com/windowsmobile/sv-se/meet/windows-to-go.mspx 

8
 http://developer.windowsphone.com/marketplace.aspx 

9
 http://www.apple.com/se/iphone/why-iphone/) 

10
 http://developer.apple.com/iphone/program/ 

11
 http://www.android.com/about/ 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/sv-se/meet/windows-to-go.mspx
http://developer.windowsphone.com/marketplace.aspx
http://www.apple.com/se/iphone/why-iphone/
http://developer.apple.com/iphone/program/
http://www.android.com/about/
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Symbian är idag det bredaste operativsystemet för mobiltelefoner sett till antalet modeller 

det används på. Hela 50 % av alla världens Nomadic Devices använder Symbian. Dock 

har man sett en minskning sedan 2006 med 26 %. 

(Appleinsider
12

) 

Historiskt sett sträcker sig Symbian tillbaka till mobiltelefonens ursprung. Stora 

samarbetspartners genom åren innefattar bland andra Sony Ericsson, Motorola och 

Nokia. 2008 revolutioneras Symbian genom att Nokia köpt upp samtliga andelar i 

företaget och leder det mot open source.   

(Symbian
13

) 

3.3 Mobile service/Mobile broadband service 

En mobile service(mobilapplikation) är en programvara ämnad att köras på Nomadic 

Devices. Ändamålet med en sådan applikation är att erbjuda en specifik tjänst som tjänar 

ett specifikt syfte. Mobile services är ofta men inte nödvändigtvis internetberoende det 

vill säga behovet av uppkoppling vid användandet av tjänsten. En tjänst som är beroende 

av internet kan benämnas som mobile broadband service. Det finns en mängd olika 

kategorier av tjänster som erbjuds t.ex. reseplanerare, kommunikationsverktyg, spel etc. 

                                                 
12

 

http://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mobile_phones_in_q

2_2009.html 
13

 http://www.symbian.org/about-us/history-symbian 

http://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mobile_phones_in_q2_2009.html
http://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mobile_phones_in_q2_2009.html
http://www.symbian.org/about-us/history-symbian
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3.4 Användarvänlighet och användbarhet i mobila applikationer 

3.4.1 Användarvänlighet 

Begreppet användarvänlighet är ett uttryck för att mäta hur behagligt ett system är att 

använda. Ett system med hög användarvänlighet är således ett system som är lätt för 

användaren att använda och den behöver inte grubbla för mycket på hur den ska gå 

tillväga för att integrera med systemet. 

 

I artikeln Användbarhet vs. Användarvänlighet(2002) illustrerar Kristin Emilsson 

Hammarberg användarvänlighet genom följande exempel: 

 

” En användarvänlig dörr är en dörr som har ett handtag som sitter ungefär på mitten. 

När handtaget trycks nedåt öppnas dörren. Skulle handtaget sitta högst upp på dörren 

och behöva pressas uppåt så vore dörren inte särskilt användarvänlig. Det skulle säkert 

gå att öppna den, om man fick fundera och pröva sig fram en stund, men det skulle inte 

vara lätt eller särskilt effektivt att använda en sådan dörr.” 

 

För att inte blanda ihop användarvänlighet med användbarhet kan det konstateras att det 

krävs ytterligare parametrar för att uppnå användbarhet. I användarvänligheten tittar man 

endast på gränssnittet och dess interaktion med användaren och inte systemets 

funktionalitet. För att återknyta till Kristin Emilssons Hammarbergs exempel; 

användarvänligheten ser till dörrens interaktion med användaren men inte till vad som 

finns bakom dörren, vad innehållet bakom dörren gör för nytta till personen som 

öppnar.(Lumano
14

) 

 

Användarvänligheten blir således en viktig del i framtagandet av en applikation, 

framförallt när man talar om en mobilapplikation. En mobilapplikation har begränsat med 

utrymme med skärmens storlek. Möjligen finns det även navigationsbegränsningar då 

alla mobiltelefoner inte använder sig utav pekskärm. 

Är det för svårt att navigera och förstå hur man ska använda applikationen kommer 

användaren snabbt att tröttna och överge applikationen.   

                                                 
14

 http://www.lumano.se/Artiklar/AnvandbarhetVersusAnvandarvanlighet 

http://www.lumano.se/Artiklar/AnvandbarhetVersusAnvandarvanlighet
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3.4.2 Användbarhet 

Det finns flera definitioner av användbarhet utifrån olika kontexter, men den som på mest 

tillfredställande sätt beskriver användbarhet är ISO 9241-11; 

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use." (Santai.nu
15

)  

Den engelska definitionen är översatt eller anpassad till svenska och då får vi följande 

definition av användbarhet enligt ISO 9241-11; 

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 

sammanhang." (Usabilitypartners
16

)  

ISO definitionen ovan är väldigt mycket mer än bara en definition vilket tydligt framgår 

av figuren nedan som beskriver komponenterna och deras inbördesrelation.  

Användbarheten beskrivs utifrån de tre nyckelord som återfinns i definitionen, vilket är 

effectiveness (kraftfullhet), efficiency (effektivitet) och satisfaction (tillfredställelse). 

 

 

                                                 
15

 http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm 
16

 http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/iso-standarder 

http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm
http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/iso-standarder
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Modellen är uppdelad i två huvudsakliga delar, produkt och användbarhet. Inom 

produkt så tar man kontexten inom beaktande och dem fyra innebär; 

• Användare: beskriver användaren av produkten och exempel på 

användaregenskaper är kunskap, erfarenhet etc. 

 

• Uppgift: beskriver de uppgifter som krävs för att uppnå ett mål. Det kan 

exempelvis vara aktiviteter som påverkar användbarhet etc. 

 

• Utrustning: beskriver exempelvis hårdvara, mjukvara och material. 

 

• Miljö: beskriver miljön som produkten är tänkt att verka inom och exempel på 

miljö är nätverksmiljön, möbler och temperatur etc. 

 

 

Man tar också inom ISO mål med användandet av produkten, dvs. syftet med 

användandet av produkten. Målen beskrivs utifrån användarna. (Santai.nu
17

) 

Utifrån modellen så kan vi se att definitionen är komplex och omfattar flera aspekter som 

tillsammans bildar användbarhet. Med alla dessa komponenter så kan användbarhet ses 

som en form av kvalitetsmått av en produkt alternativt en tjänst. Som ett kvalitetsmått så 

kan därmed användbarhet anses som antingen hög eller låg. 

Användbarhet är därmed en av de metoder vi kan använda för att bedöma hur väl 

exempelvis en applikation uppfyller sitt syfte. Detta genom mätningar hur effektiva, 

kraftfulla och till vilken grad av tillfredställelse en reseplanerare ger. Hur väl dessa 

faktorer uppfylls ger måttet av god användbarhet. 

3.5 Gränssnitt i mobila plattformar 

Gränssnitt (interface) är definitionen av kontaktytan som används vid kommunikationen 

mellan två enheter i tekniska sammanhang.  Vidare används termen användargränssnitt 

(user interface) för att precisera länken mellan den digitala informationen och 

användaren.  Till detta inräknas det användaren ser och hör samt även den utrustning som 

används för att interagera med datorn. På senare tid kan man mer djupgående definiera 

GUI (graphical user interface) som dem rent visuella illustrationerna som kommit att 

ersätta kommandospråk på moderna IT-lösningar. (Nationalencyklopedin) 

Upptäckten av grafiska gränssnitt sträcker sig till mitten av 1900-talet då de första 

tankarna kring användandet av datorn som ett medel för att stärka användarens 

                                                 
17

 http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm 

http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm
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intelligens/handlingsförmåga snarare än att ersätta den. Genombrottet kom 1968 och 

sedan dess kan man se att många olika parter varit med i utvecklingsarbetet som alltså 

inte gått i en rak linje. Det diskuteras huruvida Apple vid sin lansering av ”Lisa” 1983 

satte standarden för vad som kom att betraktas som GUI. Om man ser på nästintill alla 

vidare utvecklingar kan man direkt se en koppling till detta system. Utvecklingen från då 

tills nu har till största del varit en förfining av det ursprungliga tankesättet.  Anledningen 

till detta tros vara att vi användare har blivit trygga och känner oss familjära i den miljön.  

(arstechnica
18

) 

Ett uttalande av Windows vice president från tidigt 2000-tal berättar att GUI står inför en 

revolutionerande framtid. Speciell inverkan kommer elementen ljud och video att ha på 

speciellt mobila enheter. Vidare framgick det att designen bör vara aktivitetsbaserad 

snarare än applikationsdriven – för att revolutionera komfortkänslan. (Silicon
19

) 

3.5.1 Riktlinjer vid utformning av gränssnitt i mobila applikationer 

3.5.1.1 iPhone 

I en artikel utgiven av Apple 2008 beskrivs ett antal punkter för att nå ett funktionellt 

grafiskt gränssnitt. De punkter som tas upp är följande; 

Metaforer  

Ett bra sätt att visa användaren vad någonting innehåller eller vilken funktionalitet ett 

program eller del av ett program har är att använda en symbolisk metafor. 

Det vanligaste exemplet på detta är hur en mapp klassiskt illustreras med just en mapp. 

Detta gör att användaren enkelt kan koppla gränssnittet till verkligheten. Viktigt att tänka 

på är dock att hålla det balanserat så det inte blir svårtolkat. 

Direkt manipulation och feedback  

 

Fördelen med användandet av en Nomadic Device jämfört med den traditionella 

mobiltelefonen är att man har en arbetsyta att jobba på. Med en iPhone kan man arbeta 

direkt på skärmen vilket öppnar andra möjligheter. Föremålen på skärmen har 

möjligheten att alltid hålla sig synliga samtidigt som man arbetar på skärmen och 

resultatet av arbetet syns kontinuerligt. Denna form av feedback ger en omedelbar 

tillfredsställelse till användaren. Det är viktigt att man ser vad programmet utför. 

Exempelvis hur en knapp kan belysas vid aktivering samt hur meddelanden visar för 

användaren vad som händer och kommer att hända. Detta ger användaren en känsla av 

kontroll över applikationen.  

 

                                                 
18

 http://arstechnica.com/old/content/2005/05/gui.ars 
19

 http://hardware.silicon.com/servers/0,39024647,11020244,00.htm 

http://arstechnica.com/old/content/2005/05/gui.ars
http://hardware.silicon.com/servers/0,39024647,11020244,00.htm


 

- 20 - 

Se och peka  

Att använda sig av listor för att presentera alternativ för användaren är ett bra 

tillvägagångssätt då en tydlig överblick ges. Vidare är det lämpligt att i så stor 

utsträckning som möjligt utnyttja möjligheten till valbara alternativ och undvika 

inmatningar. 

Användarkontroll 

Det är bra att låta användaren ha koll på de operationer och handlingar som utförs. Det 

ska vara enkelt att förstå. Användaren bör alltid kunna avbryta en pågående operation. 

Vidare bör det alltid vara inlagt en bekräftelse vid potentiellt riskfulla handlingar. 

Estetisk integritet 

Utseendet på en applikation kan ses som dess paketering och ska därför inte underskattas. 

Man ska också tänka på att inte låta designen vara ett hinder för den uppgift som 

applikationen är tänkt att lösa. Användaren ska inte behöva bli distraherad genom en 

planlös och ologisk design. Beroende på applikationens karaktär ställs det olika krav. Har 

man en mer omfattande applikation så kan det ställas ett större krav och fokus på en väl 

konstruerad design. Detta då ett större program i större utsträckning har mer fokus på 

mångfald och att tillfredsställa en bredare grupp människor. Generellt kan man säga att 

en dålig applikation inte kan maskeras med ett bra användargränssnitt men en bra 

applikation kan stjälpas med ett dåligt användargränssnitt. (Apple
20

) 

3.5.1.2 Schneidermans riktlinjer 

Utöver riktlinjerna från Apple så nämner Ben Schneiderman ett antal riktlinjer. Dessa 

riktlinjer stöds av flera andra meriterade forskare inom området(ex. Jacob Nielsen).          

(Usability Body of Knowledge
21

) 

Konsekvent 

 

Med ett konsekvent gränssnitt menas att det följer ett genomgående tema och struktur. 

Detta innebär att man använder sig av exempelvis samma namn, färger, strukturer utöver 

hela applikationen.  Detta för att användaren ska känna igen sig och att applikationen ska 

vara lätthanterlig. 

 

 

                                                 
20

 

http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Principl

esAndCharacteristics/PrinciplesAndCharacteristics.html 
21

 http://www.usabilitybok.org/design/p287 
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Kortkommandon  

För en van användare är det bra att kunna använda sig av kortkommandon för att korta 

ner processkedjan till det önskade målet. Ett exempel i västtrafiks reseplanerare är att 

man kan spara resor i så kallade bokmärken för att på enkelt sätt i framtiden kunna 

komma åt samma resor med förvalda parametrar.   

Feedback  

Utöver det som nämns i Apples riktlinjer så nämns det här även att karaktären på 

feedbacken bör skilja sig åt beroende på hur vanligt förekommande en handling är. Vid 

mer ovanliga handlingar bör feedbacken vara mer påtaglig. 

Grupperingar och avgränsningar  

För att ge användaren en god överblick bör man använda sig av särskilda avgränsningar 

och grupperingar av olika element. Genom att göra på detta sätt så skapas ett naturligt 

”flow”. Det vill säga att man ser vilka steg som måste göras och i vilken ordning de ska 

utföras samt vilket som tillhör vad genom gruppering av objekt.  

Felhantering  

Ett effektivt gränssnitt bör inkludera en felhantering som hindrar att användaren kan göra 

fel. Vid fel ska felhanteraren guida användaren med ett anpassat språk för målgruppen. 

Viktigt att tänka på är att dessa uppmaningar ska uppfattas som positiva. 

Enligt Jacob Nielsen så finns det fyra riktlinjer som bör följas vid utformning av 

felmeddelanden: 

• Ska vara skrivna på användarens språk och undvika koder. 

• Ska precisera vad som är fel, inte bara tala om att något är fel. 

• Ska konstruktivt komma med förslag på hur problemet ska lösas. 

• Ska vara trevligt utformade och inte förnedra användaren vid fel. 

Ångra handlingar  

Användaren bör i allra största mån kunna ångra tidigare handlingar och avbryta pågående 

operationer. Detta skapar en trygghet hos användaren och därigenom på ett självsäkert 

sätt kan nyttja applikationens alla funktioner. 

Användarkontroll  

 

Användaren vill inte känna sig styrd av systemet utan vill känna kontroll och att systemet 

utför handlingar efter användarens villkor.  
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En typ av kontroll för användaren är exempelvis ångra-funktioner som beskrivs i 

ovanstående punkt. En grundprincip man kan följa vid design av gränssnitt är att 

förutsätta att användare av en applikation, oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper, 

kommer att göra fel. 

 

Minskat krav på användaren  

Skillnaden mellan en dator och en människas närminne är betydande. Det är därför en 

fördel att låta systemet stå för lagringen av information och även låta denna information 

presenteras automatiskt i gränssnittet. Ett exempel kan vara vid sökning av resa i 

Västtrafiks reseplanerare, så följer redan inmatad information med tills sekvensen är 

avslutad. På så sätt behöver inte användaren memorera den data som inmatats. 

(Schneiderman, 2005) 

Teorin är fundamentet som ligger till grund för empirins båda delar, dvs. 

enkätundersökning och intervju. Genom teorin har lämpliga frågor tagits fram som 

genom empirin besvarar och som i sin tur ligger till grund för analysen och slutsatserna. 

Analysen besvarar forskningsfrågorna och dem presenteras sedan i slutsatserna.    
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4 Empiri 

4.1 Observation av reseplanerare 

Reseplanerare är ett hjälpmedel för att planera en resa, ofta kan det vara via buss, tåg, 

tunnelbana eller spårvagn. Tanken är att användaren via planeraren snabbt får en 

överblick över möjliga alternativ för sin tänka resa.  Vanligtvis utgörs reseplaneraren av 

att användaren anger ett antal parametrar som önskade hållplatser den åker ifrån 

respektive till, samt önskade tider den antingen vill vara framme eller när den vill åka. 

När användaren genomfört sin sökning får den oftast de alternativ som motsvarar de 

angivna parametrarna. Sökningen utger vanligtvis tider för resan, vilka fordon eller linjer 

samt tänkt restid och antal byten. 

Reseplanerare distribueras av företag som sysslar med kollektivtrafik såsom Västtrafik, 

Skånetrafiken och SL. Alla dessa tre företag använder sin reseplanerare på två olika 

plattformar, dels via webbplats och dels som mobilapplikation.  I denna uppsats kommer 

endast reseplanerare för mobilapplikationer att beaktas. 

4.1.1 Västtrafiks reseplanerare  

Västtrafik har valt att förutom via sin hemsida erbjuda sin reseplanerare som widget via 

Mac OS, som gadget via Windows Vista eller senare samt för mobiltelefonen. 

För att nå reseplaneraren från mobiltelefonen måste man ha tillgång till Internet från 

mobilen (exempelvis via 3G). Antingen surfar via webbläsare där man får en 

mobilanpassad version av den reseplanerare man erbjuder på sin hemsida eller om man 

har tillgång till mobiltelefonen Apple iPhone kan man även välja att ladda ner 

reseplaneraren som applikation.  Det är Västtrafiks iPhone applikation som kommer att 

beskrivas i denna uppsats.   

Reseplaneraren fungerar på så sätt att för att göra en sökning ställer man in fyra olika 

parametrar; vart man vill åka ifrån, vart man vill åka till, en tid samt ett val mellan; ”Jag 

vill tidigast åka” eller ”Jag vill vara framme senast”.  Efter inställning av parametrar 

genomförs en sökning genom att trycka på sökknappen och man får en presentation av 

alternativ som finns möjliga utifrån parametrarna.  Presentationen utgörs av fem möjliga 

alternativ där man får tidsinformation, linjer, antal byten och beräknad restid. Man kan 

välja att klicka in sig och få detaljinformation om en specifik resa och där få preciserad 

information om respektive byte. Andra alternativ som finns möjliga bland 

resealternativen är att stega framåt och bakåt till senare respektive tidigare resor. Ställa in 

tid för retur och hämta de resorna är även det ett alternativ på skärmen och att spara resan 

som favorit.  För övrigt ska det gå att visa priser i olika priskategorier för resan men 

verkar ej fungera i dagsläget. 
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Utöver själva reseplaneraren erbjuder programmet ytterligare två flikar. Flik nummer ett 

heter nästa tur, där man väljer en hållplats och får information om de turer som går där 

närmast i tid. Man har tre alternativ för att välja hållplats, antingen genom att söka, välja 

bland favoriter eller att hitta hållplats genom GPS(exempelvis den närmsta hållplatsen 

ifrån där man befinner sig).  Den andra fliken heter SMS-biljett som ska ta bort den 

manuella hanteringen som krävs vid köp av SMS-biljett. 

Utmärkande för denna reseplanerare är att vid sökning så har man tre olika alternativ. Ett 

alternativ är att skriva in manuellt vilken hållplats man vill åka till eller från, ett annat är 

att välja en hållplats som man tidigare sparat bland sina favoriter eller det sista 

alternativet som är väldigt specifikt för just iPhone 3G och nyare iPhone modeller att man 

kan göra en GPS-sökning. Detta innebär att man använder telefonens inbyggda GPS och 

söker upp hållplatser som finns i närheten där man befinner sig. 

4.1.2 Res i Väst 

Res i Väst är utvecklad av Rassol och hanterar data från Västtrafik. Programmet är byggt 

likt andra reseplanerare där man får ställa in vart ifrån man ska åka samt en destination. 

Dessa anges genom att antingen bokstavera, använda ett sparat bokmärke eller att låta 

gps:n ta reda på ens position och därmed ge förslag på de närmsta hållplatserna. 

Ytterligare parametrar är att ställa in tider och datum. När sökning är gjort presenteras 

tabell med olika alternativ och för ytterligare information kan man klicka sig in på varje 

tupel i tabellen.  På fliken Realtidsinfo har användaren möjlighet att skriva in ett namn på 

en hållplats(exempelvis den användaren ska åka ifrån) och då få information utifrån 

nuvarande klockslag om vilka nästkommande turer som passerar hållplatsen. 

Den sista fliken i programmet är SMS-biljett och här kan användaren ta fram koder som 

gäller vid SMS-biljett och kopiera med sig dessa in i SMS-delen av telefonen så att man 

inte ska behöva komma ihåg varken nummer eller kod för SMS-biljett beroende på vart 

man befinner sig i Västtrafiks nät. 

 

4.1.3 SL:s reseplanerare  

SL(Stockholms lokaltrafik) har utgångspunkt för sin reseplanerare på sin webbplats. 

Webbplatsen erbjuder reseplaneraren både med och utan registrering. Det som skiljer de 

båda åt är att har man login så kan man spara hållplatser och resor så att man slipper 

skriva dem varje gång. Man har även en funktion att man kan ringa och ”prata” med 

reseplaneraren.  

Deras mobila funktioner är precis som hos Västtrafik att man erbjuder en version via 

webbplats med enklare val och även möjligheten att ladda ner för Apple iPhone. 

iPhone applikationen är till många delar lik den som Västtrafik distribuerar. Man anger 

parametrar som ”från”, ”till”, ”tidigast åka” eller ”senast vara framme”, ”när” samt 

om man vill åka någon speciell form av färdmedel(tunnelbana, pendeltåg, buss etc.). 
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När man väljer hållplats kan man söka hållplats, söka efter adress eller använda 

telefonens inbyggda GPS. Vid en sökning uppkommer tre alternativ samt pilar för att 

navigera till tidigare eller senare tider.  Resorna visar restid, antal byten samt klockslag 

när resan avgår och när den beräknas vara framme. Skärmen visar även små symboler 

som ska illustrera typ av fordon som används(tunnelbana, buss etc.). För mer information 

om resan kan man klicka in sig på önskad resa och få mer information.  Väl inne får man 

en mer noggrann beskrivning hur resan kommer att gå tillväga.  Utöver det kan man 

trycka sig vidare för att få rapport om eventuella störningar på berörda linjer eller om 

man vill veta vart någon av hållplatserna ligger kan man trycka för att få dem utmärkta på 

karta och då med GPS:en få hjälp med att hitta till den önskade hållplatsen.  

Applikationen består av fyra flikar. Sök resa som behandlar de delar som har beskrivits, 

sparade resor som visar sparade resor som man kanske åker ofta, realtidsinfo som visar 

eventuell information om de olika färdmedlen samt störningsinfo som visar störningar 

som finns bland SL:s nät. 

4.1.4 Skånetrafikens reseplanerare  

Skånetrafiken erbjuder likt Västtrafik och SL möjligheten till reseplanerare via webben, 

widget eller gadget för skrivbordet på en dator, möjlighet att skapa ett sorts formulär och 

därmed en genväg på en hemsida eller då som denna uppsats fokuserar på via mobilen. 

För mobilen väljs antingen att använda en reseplanerare via Internet och wap eller en 

utvecklad iPhone applikation. För att göra en sökning med reseplaneraren på en iPhone 

krävs parametrar som från och till, tid och avgång eller ankomst. Sökning på hållplatser 

sker genom att antingen skriva in ett namn, sin position via GPS:n eller sparade platser. 

Dessa sparade platser kommer man endast åt om man är medlem på Skånetrafikens 

hemsida vilket är gratis. För sökningarna ser man även sina senaste sökningar och kan 

välja dem ifall man vill göra en liknande sökning.  När man genomför sökningen får man 

upp fem alternativ med avgångstid, ankomsttid, antal byten, restid samt symboler för 

information som kan vara värt att veta.  Utöver på denna skärm visas knappar till tidigare 

och senare resor men även en knapp för att göra en sökning för returresa. När man klickar 

sig in på en resa får man mer detaljerad information såsom vilka linjer det är man ska 

åka, vilket läge och riktning.  Tillsist får man trafikinfo som gäller för just sin resa.  

Applikationen innehåller tre flikar, en för just själva reseplaneraren, en för mina sidor där 

tanken är att man ska kunna logga in som medlem. Här finns alternativ för att ha 

automatisk inloggning men också en knapp för att bli medlem.  

Den sista fliken heter hållplatssök där man kan söka upp specifika hållplatser och få 

information om vilka linjer etc. som går just där. 
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4.1.5 Res i Skåne reseplanerare  

Res i Skåne är en reseplanerare av Fredrik Olsson 2009 som är utvecklad utifrån data från 

Skånetrafiken. 

För att söka resor via denna applikation väljer man först avgångsknappen.  Väl där kan 

man välja avgång eller ankomst samt vilken tid. Sedan väljer man sina hållplatser genom 

att söka eller någon av de favoriter som finns inlagda.  När sökning är genomförd får man 

upp sju olika alternativ. Varje alternativ visar en symbol som står för typ a färdmedel, tid 

för avgång och ankomst samt hur lång tid resan kommer att ta. En funktion som finns 

tillgänglig på skärmen är att man kan välja att lägga till resan som bokmärke. Utöver kan 

man klicka sig in på resan och få exakt linje och vilken riktning på linjen man ska åka. 

4.2 Enkätundersökning och övergripande 

 

Genomförande av enkätundersökningen 

Arbetet började med att identifiera potentiella skolor att distribuera enkäten till. Viktiga 

faktorer vid urvalet var att skolorna skulle ligga inom samma geografiska område som 

respektive aktiva reseplanerare, storleken och inriktningen på skolorna. De skolor som 

uppfyllde dessa kriterier var Lund universitet, Kungliga tekniska högskolan och 

Högskolan i Borås. Högskolan i Borås valdes då det finns en nära geografisk anknytning 

och att studien utförs från lärosätet vilket är en fördel för studien. 

Parallellt med arbetet med valet av skolor så utformades frågorna till 

enkätundersökningen. Enkäten är utformad att i första delen av frågorna kategorisera dem 

som besvarat enkäten. Detta för att särskilja på dem som äger en iPhone och inte samt 

dem som använder reseplanerare och dem som inte gör det. Det kan visa på skillnader 

mellan användare och icke-användare på ett tydligare sätt samt ge två olika infallsvinklar. 

För respektive högskola och reseplanerare utformades en unik enkät vilket ger möjlighet 

att särskilja resultaten ifrån varandra. 

När urvalet var genomfört så togs kontakt med de berörda skolorna om tillåtelse att 

genomföra enkätstudien på respektive plats. Byråkratin på respektive skola var oväntat 

hög och det var tidskrävande att få tillåtelse att genomföra undersökningen. Från 

skolornas sida var den personliga integriteten viktig att skydda och funderingar kring de 

juridiska regler och bestämmelser på skolorna. 

Första kontakten med Lund universitet togs via IT supporten, vid Högskolan i Borås via 

IT avdelningen och i KTH via deras info desk. Beskedet från samtliga var att dem inte 

kunde ge hjälp utan hänvisade till att ta kontakt med Ladok för respektive skola. Det 

visade sig att dem inte heller kunde hjälpa till och försöken avstannade helt för vidare 

planering. Kontakt togs med handledare för hjälp och blev hänvisade att ta kontakt med 
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studentkårer för respektive högskola. Kontakt upptogs med kårerna men det visade sig att 

dem inte kunde hjälpa till med att få fram en tillåtelse för undersökningen. 

I detta skeende tog beslut att kontakta högt uppsatta personer på respektive högskola för 

att få hjälp alternativt eventuell hänvisning till rätt instans. Det framgick då att dem 

tyckte att valet av att nå ut till samtliga studenter på skolorna var väl omfattande och gav 

rådet att välja ut enskilda institutioner och ta kontakt med ansvariga. 

Vid denna tidpunkt föll förhandlingar med KTH eftersom dem vägrade att låta ett mail 

skickas till studenterna. Ett alternativ dem erbjöd var att lägga upp en länk till 

webbformuläret och frågorna via datasektionens hemsida. Erbjudet godtogs men efter det 

har kontakten brutits. 

På Lund universitet och högskolan i Borås gavs medgivande fast med krav tydlighet och 

ytterligare avgränsningar. Istället för att gå på institutionsnivå informerades det att 

begränsa undersökningen till separata utbildningar. Då togs beslut om att rikta in studien 

mot tre specifika utbildningar inom institutionen data och affärsvetenskap vid Högskolan 

i Borås. Utbildningarna var systemvetare, dataekonomer och civilekonomer. För Lunds 

universitet togs beslut att rikta in studien mot informations- och kommunikationsteknik 

(InfoCom). 

Efter kontakt med utbildningsansvariga och ett godkännande från Högskolan i Borås och 

Lunds universitet utformades det mail med länken till webbformuläret som skulle skickas 

ut till de berörda studenterna. Texten i mailet var tvunget att godkännas av 

kontaktpersonerna på respektive skola innan det kunde skickas ut. Efter en revision 

godkändes texten att det överensstämde med de tidigare ställda kraven. 

Enkätundersökningen kommer att skickas ut till 782 studenter på Högskolan i Borås 

varav 50 inte är aktiva HB-konton och 140 studenter på Lunds universitet. Sammanlagt 

når enkäten ut till ca 850 studenter. 

 

Enkätundersökningen som gick ut till ca 850 personer totalt varav antalet som faktiskt 

besvarade enkäten var totalt 117 personer. Antalet besvarade enkäter från Högskolan i 

Borås var 79 personer vilket i procent innebär ett deltagande på 10.8%. Antalet besvarade 

enkäter från Lund universitet var 38 personer vilket i procent innebär ett deltagande på 

27.1%. Antalet besvarade enkäter från Kungliga tekniska högskolan var 0 personer då 

undersökningen inte kunde publiceras. Man kan se koppling mellan bortfallet och den 

tidpunkt då studien genomfördes. Enkäterna skickades ut till studenterna vid kanten till 

julledighet. Inom tidsramen satt för studien fanns det en tidsbrist vilket inte möjliggjorde 

ett annat tillfälle även om det var att föredra. En annan möjlig bidragande faktor är den 

tänkbart negativa inställningen till massutskick och ett allmänt ointresse för 
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enkätundersökningar. Tidpunkten tillät inte att konstruktivt arbeta emot bortfallet men 

satsningen låg i att få så många respondenter som möjligt på det begränsade tidsspannet. 

På Högskolan i Borås var deltagandet mellan manliga och kvinnliga könet jämt fördelat 

medan i Lund universitet var överrepresenterat av det manliga könet. En faktor till 

skillnaderna mellan resultaten kan vara att undersökningen gick ut till civilekonomer på 

högskolan i Borås vilket skiljer sig från de övriga utbildningarna som är mer tekniskt 

inriktade. En annan möjlig faktor är att fördelningen mellan könen på skolorna skiljer sig 

ifrån varandra vilket kan återspeglas i resultatet.  

 

Kön 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Det är stora likheter mellan Högskolan i Borås och Lunds universitet gällande åldern på 

dem personer som besvarat enkäten. Personerna består av i hög grad av 80talister och 

däribland den övre halvan. Det är en representativ ålder på en högskolestuderande. 

Åldern kan kopplas till antalet personer som äger en Nomadic Device då kostnaden för en 

sådan mobiltelefon är överlag dyrare än en enklare mobiltelefon. Studenter har i regel 

sämre ekonomi än en yrkesmänniska.  

Av den totala andelen deltagare som ägde en sk. Nomadic Device var 29 personer vilket i 

procent innebär 24.8%. Det innebär att ca. en femtedel av deltagarna kan aktivt använda 

sig av tjänsten, dvs. reseplaneraren. Faktorer att nämna är att personer kan använt sig av 

tjänsten genom att låna en kompatibel mobiltelefon från en vän alternativt varit med i ett 

resesällskap där tjänsten nyttjas.        

En fråga sammankopplad med föregående fråga är huruvida personerna känner till att det 

finns en reseplanerare till mobiltelefonen. Dem som äger en iPhone eller annan 

kompatibel mobiltelefon har större chans att känna till att det finns en reseplanerare. Det 

kan tänkas att från en person som använder sig av en reseplanerare explicit sprider 

information till människor runtomkring sig exempelvis till vänner och bekanta.  
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Känner du till Skånetrafikens/Västtrafiks reseplanerare till iPhone? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Jämförelse mellan Skånetrafiken och Västtrafiks reseplanerare så är det stora likheter på 

hur personerna på enkäterna svarat. Det är en relativt hög andel som inte känner till att 

det finns en reseplanerare till Nomadic Devices. I Lund är det till exempel fler som inte 

känner till att det finns än dem som gör det och i Borås är det en knapp fördel för dem 

som känner till reseplaneraren. Det kan bero på att Nomadic Devices är relativt dyra och 

därmed få personer inom åldersgruppen som har råd att köpa och äga exempelvis en 

iPhone. En annan faktor kan vara att reklam från Skånetrafiken och Västtrafik inte har 

varit speciellt effektiv att nå ut till marknaden. Reklam har setts på bussar och kan antas 

nå i större utsträckning dem som redan åker kollektivtrafik och som i större utsträckning 

redan bör känna till reseplaneraren. Då finns risken att man inte når ut till nya människor 

som med reseplaneraren som ett hjälpmedel kan tänkas börja resa eller resa mer 

kollektivt än tidigare. 

De sex första frågorna har använts för att kategorisera besvararen. Genom att dela upp 

eller kombinera kategorierna så kan man avläsa specifika fall utifrån dem faktorer som 

ges i dessa frågor. Man kan även utläsa eventuella attityder hos de olika kategorierna 

gentemot reseplaneraren eller olika design principer etc.  

I frågan kring enkelhet att beställa en resa genom respektive reseplanerare så är resultaten 

lika. För båda är antalet nöjda och antalet mycket nöjda väldigt högt (Lund 69.4% och 
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Borås 75%) vilket indikerar på att utvecklarna utvecklat en bra produkt. Samtidigt så 

finner återstående andelen neutrala, dvs. varken enkelt eller svårt och dem som tycker att 

det är svårt samt dem som finner det mycket svårt. Andelen som tyckte det var svårt eller 

mycket svår var för Lund 13.9% och för Borås 7.8% vilket blir många individer om man 

slår ut det på hela befolkningen. Detta kan tolkas som om att det finns utrymme för 

förbättringar även om båda reseplanerarna uppenbarligen är användarvänlig för 

majoriteten.   

 

På en skala, hur enkelt tycker du att det med reseplanerarens hjälp är att hitta 

information om en resa mellan exempelvis Lund - Malmö/Borås C - Göteborg C? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Resultatet från frågan till hur väl personerna klarar av att hantera reseplanerarnas 

funktioner så är dem snarlika. Majoriteten av dem som svarar tycker att dem kan hantera 

det vilket tyder på att applikationerna är användarvänliga.  
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På en skala, hur klarar du av att hantera reseplanerarens alla funktioner? 

Lunds Universitet 

 
Högskolan i Borås 
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Även om majoriteten tycker att det dem kan hantera funktionerna så finns det ett antal 

personer som tycker det är svårt eller till och med mycket svårt. Det är en väldigt liten 

andel och det är då svårare att analysera varför de tycker som de tycker. Det kan vara att 

personerna inte har god mobiltelefonvana eller vana av applikationsprogram etc. som gör 

att dem tycker att det är svårt att hantera funktionerna i reseplanerarna.  

 

Sett till den generella åldersrepresentationen i undersökningen kan man göra ett 

antagande om inställningen till mobiltelefonen som medium för en reseplanerare. 

Inställningen är övertygande positiv hos både Borås och Lunds studenter med 

84,2%(Lund) respektive 73,1%(Borås) i positivt inställda studenter. Det kan bero på 

åldersgruppen i kombination med den höga grad av tekniska utbildningar som ämnats till 

undersökningen. Vidare kan man se att Borås har en högre andel osäkra svarare, vad det 

beror på är oklart. 

Denna fråga ligger i stark anknytning till frågan om mobiltelefonen som medium är 

lämpad för reseplanerartjänster.  Utslaget på denna fråga bygger på samma 

grundinställning och var till det stora hela positiv. Viktigt är dock att särskilja de två 

frågorna då man faktiskt kan tänka sig att använda en reseplanerare i mobiltelefonen utan 

att för den sakens skull tycka att mobilen som medium är bra.  
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Skulle du kunna tänka dig att använda reseplanerare i mobiltelefonen istället för 

ett traditionellt sätt att hitta reseinformation? 

Lunds Universitet 

 
Högskolan i Borås 
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På frågan hur logiskt utformade applikationens funktioner är på en skala(1-5) menas hur 

användaren får ut det förväntade av funktionerna och dess beskrivningar. Samt hur en 

sammankopplad sekvens följer ett logiskt samband. Det är oklart om innerbörden hos 

frågan framgår tydligt nog och kan tolkas olika beroende på personens uppfattning av 

begreppet logiskt. 

I stora drag kan man se att både Borås och Lund har en övertygande representation som 

anser att logiken överstiger 3. I Borås med västtrafiks reseplanerare kan man se en 

aningen positivare inställning till den logiska utformningen än i Lund. Applikationerna är 

ganska likartade i sin funktonalitet och resultatet kan därför vara slumpartat. 

Överlag kan detta vara ett tecken på att reseplanerarna i båda fallen framstår som en bra 

produkt rent logiskt utformat. 

 

På en skala, hur logiskt utformad tycker du att reseplanerarens funktioner är? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Frågan kring hur kontinuerligt reseplaneraren används i resande med kollektivtrafik så 

var det en majoritet på båda undersökningsområdena som använder det kontinuerligt. 

Detta innebär att flertalet som åker kollektivtrafik ser reseplanerare som ett användbart 

verktyg i deras resande.  

I Lund Universitet var det 76.3% som använder en reseplanerare kontinuerligt mot 23.7% 

som inte använder en reseplanerare kontinuerligt i sitt resande. I Högskolan i Borås var 

det 64.6% som kontinuerligt använder reseplanerare respektive 35.4% som inte använder 

sig av en reseplanerare kontinuerligt i sitt kollektivåkande.   
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Använder du reseplanerare kontinuerligt i ditt resande med kollektivtrafik? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Utseendet för reseplanerarna är möjligtvis inte den mest centrala aspekt vid utformandet 

av en reseplanerare, men ändå en del som bör tas vid för att ge en applikation ett gott 

helhetsintryck. Ett gott utseende för en person är möjligtvis inte det för en annan, smaken 

är individuell men genom undersökningen fås en generell åsikt om reseplanerarnas 

designutformning. 
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På en skala, vad anser du om utseendet på reseplanerare överlag? 

Lunds Universitet 

 
Högskolan i Borås 
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Resultaten kring frågan är att svaren är ganska neutrala i frågan. Kanske kan detta bero på 

att det är en aspekt som kommer i andra hand och har inte tillägnat speciellt mycket tanke 

åt det. I det stora hela är svaren ganska lika mellan de båda undersökningarna, dock 

tenderar Borås att ha något högre värden vilket skulle kunna bero på att man har jobbat 

mer med färger osv. hos Västtrafik. Men generellt kan man säga att frågan är väldigt 

övergriplig och på så sätt svårt att ta ut några specifika resultat av vad personerna som 

genomfört undersökningen egentligen tycker utan att man får en bild över de generella 

åsikterna kring utseendet av applikationerna. 

Frågan kring hur nöjd användarna är med reseplaneraren som ett verktyg är 

sammanlinkad med dem övriga frågorna då den är hierarkiskt överordnad. Man kan anta 

att svaren från föregående frågor ligger som grund för just den här frågan. Som tidigare 

frågor så är det stora likheter mellan svaren från Lunds universitet och Högskolan i 

Borås. Topparna ligger i den positiva delen av skalan och överensstämmer med de 

föregående frågorna.     

 

På en skala, hur nöjd är du med dagens reseplanerare som verktyg? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Frågan kan ses som ett totalomdöme för de specifika reseplanerarna och genom resultatet 

så kan man dra slutsatsen att majoriteten av dem som besvarat enkäten ser reseplanerarna 

som ett bra och användbart verktyg.  

Resultaten för hur väl reseplaneraren uppfyller användarnas behov så finns det liketer 

mellan Lund och Borås. Överlag så uppfyller reseplanerarna användarnas behov. 
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På en skala, hur väl uppfyller reseplanerare dina behov? 

Lunds Universitet 

 
Högskolan i Borås 
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Detta utslag kan ha en direkt eller indirekt koppling till frågorna som berör vilka 

funktioner användare använder i reseplaneraren och vilken funktionalitet man vill se i sin 

reseplanerare. Den funktionalitet som används mest är också den som efterfrågas mest. 

Dessa funktioner är representerade i dagens reseplanerare vilket kan delvis ha bidragit till 

resultatet i den här specifika frågan. 

 

Vad använder du din reseplanerare till idag? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

 

Vad skulle du vilja använda din reseplanerare till? 

Lunds Universitet 
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Högskolan i Borås 

 
 

Jämför man resultaten från vad användarna använder för funktioner och vad användarna 

efterfrågar finns en trend i att användarna efterfrågar rik funktionalitet men detta 

återspeglas inte i användandet. En överraskning var att miljöpåverkan var väldigt lågt 

prioriterat jämfört med alla andra funktioner. Jämför man vad användarna använder 

reseplaneraren till och vad användarna efterfrågor så är det stora skillnader mellan 

efterfrågan och användning.  Detta tyder på att användare efterfrågar stor bredd i 

funktionaliteten men att den faktiska användningen är betydligt smalare.  

Genom enkäten får man fram en nutidsanalys av hur reseplanerarna upplevs alternativt 

uppfattas. Utifrån dessa data kan man utläsa vad som eventuellt kan göras annorlunda 

eller på ett bättre sätt. I enkäten fanns även utrymme för personliga kommentarer där 

respondenterna med fria ord fick utrymme att ventilera sina tankar och åsikter.  

Informationen som framkom tydligt är att man kan se en generell nöjdhet som grundar 

sig i att behoven är simpla och därför i stora drag uppfylls av de idag tillgängliga 

reseplanerarna.  

Vidare kan man tänka sig att man inte har vetskapen om vad man faktiskt kan göra med 

reseplaneraren. En klar majoritet använder reseplaneraren primärt för att hitta tider vilket 

är en del av sitt syfte men samtidigt så är det bevisat genom enkäten att majoriteten inte 

använder reseplaneraren till dess fulla potential vilket då motverkar syftet med den. 

Vad användarna använder reseplaneraren till i dag är också den funktionen som flest vill i 

en reseplanerare vilket är hitta tider. 
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4.3 Övergipande analys av en Intervju med en service provider 

(Karmeye) 

Rassol är en utvecklare av mobilapplikationer som genom sitt företag Karmeye varit först 

ut med reseplanerare för Västtrafik i april 2009.  Han har bedrivit studier vid Chalmers 

inom programmet datateknik. I första hand har Rassol utvecklat applikationer till iPhone 

men jobbar för tillfället även med applikationer för Android. 

Bakgrunden till reseplaneraren beskrivs som en första applikation att visa upp på sitt cv 

men även att först komma ut med en reseplanerare för Västtrafik till iPhone. Res i väst, 

som reseplaneraren heter, var till en början den mest nedladdade applikationen. Efter att 

Västtrafik gick ut med sin egna officiella reseplanerare har dock nedladdningarna 

minskat. Detta är dock ingenting som berör Rassol som inte ser någon anledning att 

konkurrera med Västtrafik. Målet är alltså inte längre att vidbehålla den bästa 

reseplaneraren på marknaden utan förbättringar sker sporadiskt när tid och intresse finns. 

Användningssituationen för Res i väst är primärt att leta upp tider för avgångar och 

ankomster åt användaren. Viss information ges också om störningar i trafiken, s.k. 

störningsinformation. Men denna ligger inte under någon egen del av applikationen utan 

visas då det uppstår. 

På sättet som Rassol beskriver Res i väst ges indikationer på att den främst är riktad mot 

den vana användaren. Alltså användaren som bekantat sig med verktyget och använt sig 

av olika applikationer. Anledningen är att vissa designelement är utformade på så sätt att 

det krävs ett visst tankesätt för att optimalt nyttja applikationen.  

Utvecklingsarbetet med applikation i Res i väst utfördes under en tidsbegränsning att vara 

först ut med en reseapplikation. Detta innebar att första versionen utformades på en vecka 

där det handlade om att så snabbt som möjligt genom ”trial-and-error” metodik få färdigt 

applikationen.  

Gränssnittet var således inte direkt genomtänkt utan enligt Rassol var det utformat genom 

sunt förnuft. Att hålla en ren arbetsyta och inte visa all information på en gång utan visa 

det som användaren behöver se var det som värderades högt – enligt sunt förnuft. Vidare 

talar han om att det är bra att låta användaren se vad som händer genom exempelvis 

animationer. 

Detta var också den enda kvalitetssäkring (sunt förnuft) som utfördes på 

utvecklingssidan. Vidare menade Rassol att så länge man inte hade några ”fuffens” för 

sig och så länge programmet inte kraschar så är det inga problem att bli godkänd på 

Appstore. Vilket i sig kan ses som ett kvalitetssäkrande filter. 

På hemsidan för Karmeye finns ett forum där användare kan ge feedback åt 

applikationerna. Aktiviteten har dock enligt Rassol varit förhållandevis låg och han hade i 

större utsträckning använt sig av det betyg som getts åt applikationen på Appstore. Ett 

dåligt betyg skulle då betyda att viss förbättring behövs. Då applikationen utvecklades 

snabbt var betyget i applikationens tidiga stadium lågt. Detta berodde enligt Rassol på att 
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användarna helt enkelt inte förstod sig på hur verktyget skulle användas vilket återigen är 

ett krav som ställs på användaren eller målgruppen. 

På det rent tekniska planet förklarar Rassol skillnaderna mellan att utveckla mot iPhone 

och Android. För att utveckla ett snyggt gränssnitt menar han att iPhone är överlägset då 

verktygen är anpassade för att enkelt och snabbt kunna jobba fram ett grafiskt gränssnitt. 

Vill man däremot jobba bakom gränssnittet så ger Android mer fördelar då det enligt 

Rassol egentligen inte finns några begränsningar i vad som kan göras. Ett exempel på en 

begränsning i Iphoneapplikationen är att man inte kan stanna kvar i 

reseplanerarapplikationen om man köper en sms-biljett vilket hade varit möjligt i 

Android. Det närmaste Rassol kunde komma rent tekniskt med iPhone applikationen var 

en ”copy-paste” funktion som importerade informationen så att användaren endast 

behöver skriva in sms koden.  
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5 Fördjupad analys av det insamlade materialet 

Analysen genomförs genom att först belysa grundstenarna som beskrivs i teorin med 

koppling till den utförda undersökningen(empirin). Vidare riktas ljuset mer specifikt mot 

reseplanerare.  

Genom att bygga analysen från operativsystem via gränssnitt och användarvänlighet till 

användbarhet skapas ett naturligt samband som väver samman elementen.  

5.1 Olika operativsystem  

Med intervjun som underlag kan man se hur olika operativsystem ger olika 

förutsättningar för den mobila applikationen. Exemplen som gavs vid intervjun, att man 

med iPhone operativet lättare utformade ett grafiskt gränssnitt. Detta genom att det 

standardiserade verktyget gjorde att man enkelt kan forma designen. Dock var det svårare 

att jobba i de bakomliggande kodlagren. 

Andra operativsystem, som även tagits upp i teorin, visade sig vara mer kraftfulla på 

formbarheten av de bakomliggande lagren. Exempel på detta är Android som enligt 

intervjun mer eller mindre inte gav några som helst begränsningar kodmässigt.  

5.2 Gränssnitt 

Det finns stora likheter mellan Apples och Shneiderman/Nielsens riktlinjer för 

utformning av grafiska gränssnitt. Undantagen utgörs i stor utsträckning på att Apples 

riktlinjer är modernare och därför innehåller element som inte tagits i beaktning vid 

tidigare studier. De är också centrerade kring Apples egen produkt, iPhone. Man kan säga 

att grundprinciperna för utformning av gränssnitt håller i sig och har hållit i sig ända sen 

utformningen av de allra första grafiska gränssnitten(ex. Lisa). Skillnaden blir att man 

fyller ramarna med ny teknik vilka ger nya möjligheter.  

I intervjun med Rassol talades det om sunt förnuft och hur man med hjälp av ett naturligt 

tänkande kan skapa någonting som sedan kan valideras utifrån principer och riktlinjer. 

Förnuftet, som vi talar om, bygger dock på mentala modeller i vilka det hos en erfaren 

utvecklare finns bakomliggande rutin.  

Grundtanken vid skapandet av de första grafiska gränssnitten var att ge en arbetsyta åt 

människan att styra maskinen genom. Ett gränssnitt skulle stimulera användarens 

arbetsförmåga mot maskinen. Detta lever kvar i de allmänna riktlinjer man kan se i form 

av användarkontroll.  

De framtagna gränssnittsriktlinjerna kan användas konstruktivt och kan direkt påverka 

användarvänligheten. Ett bra framtaget gränssnitt är användarvänligt. 
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5.3 Användarvänlighet 

Användarvänlighet är så pass diffust begrepp att det kan uppstå svårigheter vid 

implementeringen av just användarvänlighet.  

Idag bör majoriteten av användarna ha en så pass stor vana vid att arbeta med de 

standardiserade gränssnitten att man kan diskutera om hur det kanske är bättre att låta 

applikationen vara mer effektiv än användarvänlig. Man kan se att användarvänligheten 

tar över gränssnittet och därmed stör ut användbarheten, för en del människor. Om man 

tar reseapplikationen som ett exempel så kan man se en typanvändare utefter vår studie. 

Denna användare som är i 20 årsåldern och uppenbarligen med en viss erfarenhet av 

mobila applikationer bör inte stöta på större problem med ett mer effektivt gränssnitt.  

Vidare kan man ställa sig frågan hur många ovana användare som faktiskt använder sig 

av en reseplanerare då de bakomliggande tekniska kraven som fordras hos användaren 

(Nomadic Device, få tag i applikation). Utifrån intervju kan man se hur applikationer på 

Appstore missgynnas av ”ovana” användare då ett dåligt betyg ges utan vidare förståelse 

för applikationen. Detta i sin tur kan skapa en ond cirkel i vilken de vana användarna får 

misstro till applikationen. I denna aspekt kan användarvänligheten spela en väsentlig roll. 

Att man tänker på samtliga element och följer de riktlinjer för gränssnitt som finns 

representerade. Utifrån intervjun kan man se att applikationen skapades hastigt utan 

vidare felkontroll och uppdateringarna kom efterhand. Detta kan ha utlöst reaktionen hos 

de ”ovana” användarna. 

En ytterligare aspekt är att man lär sig verktyget när man använder det. Det vill säga att 

en hög användarvänlighet i begynnande stadium kan var önskvärt men att det sedan kan 

övergå i irritation då stegen tar upp för mycket tid. 

 

5.4 Användbarhet  

Användbarhet är ett återkommande begrepp i akademiska kretsar. Dock är det lätt att 

aldrig se längre än till definitionen och definitionen i sig ger inte hela bilden. Innebörden 

av begreppet är betydligt mer komplext och omfattande som modellen nedan visar. 
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Som bilden visar finns det tre huvudkomponenter, produkt, mål och användbarhet. Alla 

dessa tre är sammankopplade via användbarhetens tre nyckelbegrepp, kraftfullhet, 

effektivitet och tillfredställelse. Användare och användbarhet definierar övergripande mål 

eller syfte som en produkt eftersträvar/har. I detta fall är det en användbar reseplanerare. 

Produkten ska resultera via användningen de tre nyckelbegreppen som är användbarhet. I 

detta fall ska reseplaneraren vara kraftfull, effektiv och ge tillfredställelse till användarna 

under en given situation dvs. exempelvis vid att hitta tider.  

Detta innebär att reseplaneraren, för att uppnå sitt huvudmål, ska förmedla nyttig 

information med minsta möjliga aktivitet till användarna på ett sådant sätt att det är 

begripligt. Då uppnår man även tillfredställelse då användarna genom verktyget uppnår 

sina mål i ett givet sammanhang.  

Genom enkätundersökningen som riktade sig mot användare, så finner man att 

reseplanerarna i Skåne och Västra Götaland uppfyller kraven för användbarhet. Då tänker 

vi framförallt på frågorna som berörde logisk utformning, funktionalitet, vad användare 

eftersöker för funktioner, de funktioner som användarna använder sig av och hur väl 

reseplanerarna uppfyller deras behov. I alla dessa frågor var en majoritet av dem som 

besvarade enkäten nöjd eller mycket nöjd med reseplanerarna vilket kan ses som en 

validering. Utöver det så fanns de funktioner som användarna mest eftersökte i 

reseplanerarna vilket innebär att reseplanerarna uppfyller användarnas behov.  

Efter att gått igenom ett antal reseplanerare och sett de likheter som finns mellan dem så 

går det att generalisera dessa på ett bra sätt.  
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6 Framtagna förslag till riktlinjer vid utveckling av 

användargränssnitt för mobila applikationer 

Då flertalet av de framtagna riktlinjerna är generella kan de även appliceras mot 

reseplanerare i Nomadic devices. Vad man däremot kan se är att reseplaneraren används 

inom en viss kontext och är därmed påverkad av den givna kontextens miljö. Riktlinjerna 

bör då revideras för att optimeras för användningen reseplanerare. 

Till kontexten hör att en reseplanerare ofta används på just resande fot vilket kan medföra 

att det finns begränsningar gällande tid, handlingsutrymme.  

 

Då kollektivtrafiken består av olika typer av fordon kan det underlätta för resenären om 

reseplaneraren innehåller metaforer som effektivt refererar till den gällande fordonstypen. 

Detta bidrar till en effektivare användning av den begränsade arbetsyta som en Nomadic 

Device har. En spårvagnslinje kan då enkelt uttryckas med hjälp av en symbol för 

spårvagn och man kan vidare förstärka igenkännandet hos användaren genom att 

inkludera färger/symboler för olika linjer.  

Utifrån intervjun med Rassol talades det om vikten av att direkt kunna påverka och 

snabbt se att någonting händer via animationer. Exempelvis att smidigt kunna byta 

destination och avgångsort genom ett direkt kommando som gör att man inte behöver 

mata in information på nytt. 

Det man kan se utifrån riktlinjer som gäller grupperingar(Schneidernman) och det 

estetiska upplägget av applikationen(estetisk integritet av apple) är att inget av de i teorin 

framtagna riktlinjerna kan stå ensamma med bibehållen kraftfullhet. Det man borde tala 

om är en logisk ordningsföljd vid exekveringen av kontroller(delmoment) i en större 

operation. Detta innebär att element inte bara grupperas utan även placeras i den ordning 

som de är ämnade att utföras. Detta skapar ett naturligt flow i applikationen och påverkar 

effektiviteten i reseplaneraren.   

Man kan anta att en resenär ofta reser mellan ett par olika destinationer. Det kan då 

underlätta avsevärt för användaren om textinmatning minimeras. Detta görs typiskt på en 

reseplanerare genom att applikationen presenterar förslag på destinationer grundat på 

tidigare sökningar eller dynamisk sökning. Avgångar kan presenteras med ett justerbart 

tidsspann där kringliggande avgångar visas. Vikten av detta styrks genom 

enkätundersökningen där det påvisas ett missnöje med inmatningen på den mobila 

enheten. I regel vill man ha valbara alternativ och i stor utsträckning undvika inmatning 

på det ibland handlingssvaga tangentbordet. Generellt blir detta ett minskat krav på 

användaren vilket är vad man bör sträva mot när användaren vid användningstillfället 

kan vara under tidspress och övrig störande miljöpåverkan. 
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Som det diskuterats tidigare i analysen kan det vara avlastande för användaren om 

applikationen lägger vikt på effektivitet snarare än en ”total användarvänlighet” där 

användarkontrollen tar överhand. En för stor fokus på användarvänlighet kan därmed 

sänka effektiviteten som ligger till stor grund för användbarheten av reseplanerare. 

Ett annat sätt att skapa effektivitet/kraftfullhet och minska antalet klick är att dra nytta av 

GPS-funktionalitet vilket man kan se i flera av dagens reseplanerare där närliggande 

hållplatser presenteras grundat på användarens position. Vanligt är också att man har en 

form av bokmärkning som direkt tar användaren till önskad linjeinformation. 

Sammanfattningsvis har följande reviderade/nya riktlinjer tagits fram genom; 

Metaforer 

Metaforer är bra att använda i resepelanerare för att förmedla information effektivt på en 

mindre yta. En metafor kan även ge en snabb uppfattning av verkligheten i applikationen.  

Logisk ordningsföljd 

Genom att låta kontroller ligga i den ordning de är ämnade att exekveras i skapas ett 

logiskt samband vilket gynnar effektiviteten vid användandet av reseplanerare.  

Effektiv feedback 

Genom att använda feedback som inte kräver användarens uppmärksamhet och direkt 

involvering undviker man suverän och därmed påträngande information. 

Kraftfulla kontroller 

Det är bra att ha kraftfulla kontroller som möjliggör effektiv hantering av informationen. 

Balans mellan användarvänlighet och användbarhet 

Att inte lägga för stor fokus på användarvänlighet att det i för stor grad påverkar 

användbarhet negativt. 

Reducera input 

Effektivitet skapas här genom att med så lite input möjligt generera maximal output. 
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7 Slutsatser 

 

Hur uppnår man ett bra gränssnitt för en mobil applikation? 

Man kan se ett samband mellan användbarhet, användarvänlighet och gränssnitt. Detta 

samband bygger på att de olika begreppen leder upp till varandra. 

Med principer för god användbarhet och god användarvänlighet i beaktning skapas 

förutsättningar för ett bra gränssnitt som vidare ger utslag på den faktiska 

användarvänlighet och användbarheten, alltså en bra reseplanerare. 

 

Hur uppnår man god användbarhet i mobil applikation? 

För att uppnå användbarhet, ska reseplaneraren förmedla nyttig information med minsta 

möjliga aktivitet till användarna på ett sådant sätt att det är begripligt. Då uppnår man 

även tillfredställelse då användarna genom verktyget uppnår sina mål i ett givet 

sammanhang.  

 

Hur uppnår man god användarvänlighet i mobil applikation? 

Användarvänligheten kan inte generaliseras. Det innerbär att olika användare har olika 

erfarenhet och därmed olika krav på användarvänlighet. Därför är det viktigt att uppnå 

balans mellan effektivitet och användarvänlighet.  

 

Hur uppnår man ett bra användargränssnitt i mobil applikation? 

Genom att följa studiens framtagna riktlinjer skapas god design som beaktar aspekterna 

användarvänlighet och användbarhet. Om man generellt tittar på riktlinjer för utformning 

av gränssnitt så finner man att de i stora drag förespråkar kraftfullhet, effektivitet samt 

användarvänlighetsaspekter.  

 

Vad anser användare som bra mobil applikation? 

Studien visar att den generella användaren vill ha en rik och bred funktionalitet med vikt 

på att kunna hitta tider. Det framgår även att majoriteten är nöjda med dagens 

reseplanerare. Detta kan bero på att reseplanerarna som finns ute på marknaden nu följer 

den rådande designtrenden. Att reseplanerna följer en liknande mall är knappast en slump 

vilket backar upp påståendet. Därmed är användaren bekväm och känner igen sig i 

designen och utformningen av reseplanerarna.  

 

Vad gör utvecklarna för att säkerställa god kvalitet på mobila applikationer? 

Generellt kan man anta att utvecklare har en viss erfarenhet i sitt område. Detta innebär 

att utvecklingsprocessen kan utföras mer på ”känsla” och ”sunt förnuft”.  

Det finns även företag som specialiserat sig på kvalitetssäkring genom att aktivt utföra 

användartester åt utvecklare som vill säkerställa god kvalitet på produkten innan den 

släpps. 
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7.1 Värdering av studiens resultat 

De framtagna och reviderade riktlinjerna kan ge viss guidning vid framtagandet av 

reseplanerare. Även analysen kring kontexten och användandet av riktlinjerna är av värde 

och ligger i direkt anknytning till varandra. Resultatet är inte något som kommer att 

revolutionera gränssnittsutvecklingen. Men i den specifika kontexten för reseplanerare 

kan värde finnas. 

7.2 Metodutvärdering 

I metoden har vi använt oss av teori som hjälpt oss att sedimentera den empiriska studien 

bestående utav enkätundersökning samt intervju. Valda metoder är grundade i teori vilket 

ökar validiteten i studien.  

 

Enkätundersökningen utfördes under en period då majoriteten av 

respondenterna(studenter) inte kunde ta del av undersökningen. Detta är ett antagande 

grundat på det bortfall man kan se i relationen mellan antalet utskick och inkomna svar. 

Samt att undersökningen genomfördes under högtid där man kan anta att färre studenter 

bevakar sin e-post kopplat till universitet/högskola. Önskvärt hade varit att göra 

undersökningen vid en lämpligare tidpunkt för den utvalda undersökningsgruppen. 

Liknande scenario utspelade sig vid tiden för intervjuerna då inbokningen av intervjuer 

blev lidande av rådande högtider. Med andra ord så fanns det misslyckanden i kontakten 

med olika kollektivtrafik. 

 

Frågan kring hur kontinuerligt reseplaneraren används i resande med kollektivtrafik 

saknar fullständig tillförlitlighet. De data som utläses ifrån undersökningen stämmer inte 

med resten av undersökningen, i frågan kring om personen äger en Nomadic Device 

(iPhone) ger 36,8% i Lund respektive 19,2% i Borås ett positivt svar. 

Ser man sedan till svaren från om man använder reseplanerare kontinuerligt anger istället 

76,3% i Lund och 64,6% i Borås att man använder reseplanerare i sitt kollektivåkande.  

Antagligen beror dessa siffror på att undersökningen inte varit tillräckligt tydlig i 

formuleringen av frågan, både Skånetrafiken och Västtrafik har reseplanerare via sina 

hemsidor och även anpassat för wap vilket skulle kunna vara en anledning till de 

missvisade svaren. För att undvika en sådan misstolkning bör istället frågan formulerats 

betydligt tydligare än den i själva verket gjorde för att på så sätt få ett korrekt svar. 
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7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns möjligheter för vidare forskning genom att med studien som grund göra 

användartester på de teorier som framkommit. Detta är bra då det skulle kunna fungera 

som validering. Vidare kan forskning inom andra områden av reseplanerare genomföras.  

Studien berör flera begrepp såsom användarvänlighet, användbarhet och gränssnitt och 

kan därför användas vid andra forskningsområden såsom exempelvis interaktionsdesign. 

 

Studien kan fungera som en plattform för forskning inom dessa områden. Andra områden 

är nomadic devices, nomadic broadband services och mobilitet etc. Utifrån empirin 

framkom det attityder från användarna som kan vara av intresse inom den mobila - och 

kollektiv sektorn.   

 

Då tekniken som berörs i studien är relativt ny finns det ännu mycket att utforska och 

utveckla - både inom Nomadic Devices och också reseplanerare.  

I takt med att tekniken förändras kommer även riktlinjerna att behöva revideras eller 

anpassas för att följa med i utvecklingen. Vidare är det svårt att veta huruvida de rådande 

trenderna gällande kollektivtrafikerande förhåller sig till framtiden.  

Utifrån detta skapas svårigheter i hur man ska förhålla sig till den framtida forskningen, 

då det är många komponenter inblandade som alla är under ständig förändring. 

 

I fastare anknytning till studiens empiri och speciellt enkätundersökningen kan man 

identifiera förslag på insnävningar till fortsatt problemformulering.  

8 Fördelning av ansvarsområden 

Genom studiens gång växte naturliga rollfördelningar in. Detta medförde ett antal olika 

ansvarsområden där en person blev den drivande och i slutändan huvudansvarige, för den 

givna uppgiften. Rollfördelningen såg ut på följande vis; 

Teori 

Andreas Karlsson: Ansvarig för färdigställande av användarvänlighet, research gällande 

tillgängliga reseplanerare 

Daniel Wetherall: Ansvarig för färdigställande av användbarhet, delat ansvar på research 

angående mobila operativsystem och nomadic devices. 

Fredrik Werner: Ansvarig för färdigställande av gränssnitt, delat ansvar på research 

angående mobila operativsystem och nomadic devices. 

Empiri 

Andreas Karlsson: Enkätansvarig, såg till att enkäten blev tillgänglig för respondenterna, 

tekniskt ansvarig vid intervju.  

Daniel Wetherall: Huvudkontakt med skolor inför enkätundersökningen, sekreterare vid 

intervju. 

Fredrik Werner: Huvudkontakt med intervjuobjekt, huvudsaklig intervjuare. 



 

- 58 - 

9 Källförteckning 

9.1 Litteraturlista 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning(3 uppl.). Hungary: Elanders Hungary Kft. 

 

Schneiderman, Ben (2005). Designing the user interface:  Strategies for effective human-

computer interaction(4 uppl.). U.S.A.:Pearson Education inc.  

 

Lyytinen, Kalle & Yoo, Youngjin (2002). Information Systems Research: Research 

Commentary: The Next Wave of Nomadic Computing(Vol. 13, No. 4) U.S.A.: INFORMS. 

ss. 377 - 388 

 

9.2 Elektroniska källor 

PTS. Telefoni (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://www.pts.se/sv/Telefoni/> 

 

IDG (senast uppdaterad 2010-02-16). 100 000 program på App Store (Elektronisk)  

Tillgänglig: <http://www.idg.se/2.1085/1.267023/100-000-program-pa-app-store> 

 

Katshing.se (senast uppdaterad 2010-02-16). Nomadic Devices, Sony Ericsson, Nokia, 

Samsung, HTC, LG (Elektronisk)  

Tillgänglig: <http://www.katshing.se/prod/mobiletypes.asp?ptype=4> 

 

Svensk Kollektivtrafik . Statistik (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://svenskkollektivtrafik.se/fakta/statistik> 

 

Borås Tidning (Senast uppdaterad 2010-02-16). Kontantstopp på Västtrafiks bussar 

(Elektronisk) Tillgänglig:<http://www.bt.se/nyheter/boras/kontantstopp-pa-vasttrafiks-

bussar(1635081).gm>  

Windows mobile. Windows I farten (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.microsoft.com/windowsmobile/sv-se/meet/windows-to-go.mspx> 

Windows phone . Windows Mobile för utvecklare | Windows Mobile 

Programdistribution. (Elektronisk)  

Tillgänglig: <http://developer.windowsphone.com/marketplace.aspx> 

http://www.pts.se/sv/Telefoni/
http://www.idg.se/2.1085/1.267023/100-000-program-pa-app-store
http://www.katshing.se/prod/mobiletypes.asp?ptype=4
http://svenskkollektivtrafik.se/fakta/statistik
http://www.bt.se/nyheter/boras/kontantstopp-pa-vasttrafiks-bussar(1635081).gm
http://www.bt.se/nyheter/boras/kontantstopp-pa-vasttrafiks-bussar(1635081).gm
http://www.microsoft.com/windowsmobile/sv-se/meet/windows-to-go.mspx


 

- 59 - 

Apple (senast uppdaterad 2010). Apple – iPhone – Därför kommer att älska iPhone. 

(Elektronisk) Tillgänglig: http://www.apple.com/se/iphone/why-iphone/ 

 

Apple (senast uppdaterad 2010). iPhone developer Program – Apple developer 

connection. (Elektronisk) Tillgänglig: http://developer.apple.com/iphone/program/ 

Android (senast uppdaterad 2010). What is Android? (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.android.com/about/ 

AppleInsider (senast uppdaterad 2009). Canalys: iPhone outsold all Windows Mobile 

phones in Q2 2009. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mo

bile_phones_in_q2_2009.html 

Symbian (senast uppdaterad 2010). The history of Symbian. (Elektronisk) Tillgänglig: 

http://www.symbian.org/about-us/history-symbian 

Lumano (senast uppdaterad 2008). Användbarhet vs användarvänlighet. (Elektronisk) 

Tillgänglig: http://www.lumano.se/Artiklar/AnvandbarhetVersusAnvandarvanlighet 

Santai.nu (2005-06-29).  ISO 9241-11, standarden för användbarhet. (Elektronisk) 

Tillgänglig: < http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm> 

 

Usability Partners . ISO-standarder. (Elektronisk)  

Tillgänglig: < http://www.usabilitypartners.se/om-anvandbarhet/iso-standarder> 

 

Ars technica (2005-05-05). A History of the GUI. (Elektronisk)  

Tillgänglig: < http://arstechnica.com/old/content/2005/05/gui.ars> 

 

Silicon.com (2000-10-13). Windows chief calls for GUI 'revolution'. (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://www.silicon.com/technology/hardware/2000/10/13/windows-chief-

calls-for-gui-revolution-11020244/> 

 

Usability Body of Knowledge. Principles for Usable Design. (Elektronisk)  

Tillgänglig: http://www.usabilitybok.org/design/p287 

 

Apple(2009-11-20). Human Interface Principles: Creating a Great User Interface. 

(Elektronisk) 

Tillgänglig: 

<http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/UserExperience/Conceptual/

MobileHIG/PrinciplesAndCharacteristics/PrinciplesAndCharacteristics.html > 

 

http://developer.apple.com/iphone/program/
http://www.android.com/about/
http://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mobile_phones_in_q2_2009.html
http://www.appleinsider.com/articles/09/08/21/canalys_iphone_outsold_all_windows_mobile_phones_in_q2_2009.html
http://www.symbian.org/about-us/history-symbian
http://www.lumano.se/Artiklar/AnvandbarhetVersusAnvandarvanlighet
http://arstechnica.com/old/content/2005/05/gui.ars
http://www.usabilitybok.org/design/p287


 

- 60 - 

Bilagor 

Intervjufrågor 

Tjänsten - målgrupp 

1. Vilka är den största målgruppen för tjänsten, dvs. vilka riktar ni er mot? 

2. Hur fick ni grepp om den målgruppen och vilka behov de har av en reseplanerar 

tjänst? 

3. Vilka andra grupper är intressanta för reseplaneraren?  

4. Har den tänka målgruppen överensstämt med dem faktiska användarna av 

tjänsten? 

Tjänsten - funktionalitet 

1. Vad möjliggör er tjänst – vilken funktionalitet finns i reseplaneraren?  

2. SL har i sin reseplanerare med störningsinformation. Finns det något reellt värde i 

det enligt er och är det något ni tänkt på?  

3. Har ni funderat på att utöka användningsområdet på reseplaneraren? Som ett 

exempel, möjlighet till biljettköp?  

Tjänsten - användningssituation 

1. Vad ser ni som den vanligaste användningssituationen av tjänsten?  

2. Vilka andra användningssituationer finns? 

3. Hur väl stämmer användningssituationerna över med verkligheten dvs. fyller tjänsten 

ett verkligt behov? 

4. Vilka problem  

Utvecklandet av tjänsten 

1. Hur såg utvecklingsprocessen ut vid utvecklandet av reseplaneraren?  

- Kvalitetsmått 

- Metoder 

2. Har ni följt några speciella regler vid utformandet av gränssnittet, i så fall vilka?  

3. Har ni följt några speciella regler vid utformandet av funktionalitet i så fall vilka?  

4. Vad tänkte ni gällande användbarhet vid utformandet av applikationen?  

5. Vad tänkte ni gällande användarvänlighet vid utformandet av applikationen? 

6. Vad tänker ni vid utformning av grafiska element? 

7. Arbetar ni kontinuerligt med reseplaneraren, såsom uppdatering, nya förbättringar 

etc.?    

8. Utifrån budget och tidsperspektiv, fanns det eventuella begränsningar? 

- Hade ni gjort något annorlunda om ni haft mer tid och pengar? 

- Vad hade ni kunnat göra bättre? 

9. Det diskuteras om antal klick för att användaren skall nå det den söker. Är det något 

ni haft i åtanke när ni utvecklade reseplaneraren?  
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- Om nej, varför inte? 

10. Uppkom det några problem eller begränsningar vid utvecklingen av gränssnittet? 

Utvärdering av tjänsten 

11. Hur säkerställer ni att dessa eventuella riktlinjer efterföljs? 

- Kvalitetssäkrande metoder? 

12. Vilka problem finns under drift med reseplaneraren så som ni upplevt det? 

13. Har ni varit öppna för feedback från användarna?  

14. Syftet med reseplaneraren i nuläget är planeringen av en resa. Finns det framtida 

användningsområden som ni ser det?  

Enkätundersökning 

 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Äger du en s.k. Smart phone? 

4. Känner du till Västtrafiks/Skånetrafikens reseplanerare till iPhone? 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda en reseplanerare i mobiltelefonen istället för ett 

traditionellt sätt att hitta reseinformation? 

6. Använder du reseplanerare kontinuerligt i ditt resande med kollektivtrafik? 

7. På en skala, hur ofta använder du en reseplanerare kontra kollektivåkande utan 

reseplanerare? 

8. På en skala, hur väl uppfyller din reseplanerare dina behov? 

9. På en skala, är mobiltelefonen ett bra medium för att hantera en reseplanerare? 

10. På en skala, hur nöjd är du med dagens reseplanerare som ett verktyg? 

11. På en skala, hur enkelt tycker du att det med reseplanerarens hjälp är att hitta 

information om en resa mellan exempelvis Borås C och Göteborg C? 

12. På en skala, vad anser du om utseendet på reseplaneraren överlag? 

13. På en skala, hur logiskt utformad tycker du att reseplanerarens funktioner är? 

14. På en skala, hur klarar du av att hantera reseplanerarens alla funktioner? 

15. Vad använder du din reseplanerare i mobiltelefonen till idag? 

16. Vad skulle du vilja använda din reseplanerare till? 



 

 

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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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