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Abstrakt 
Utveckling av mobilapplikationer är ett område som har haft en stark tillväxt de senaste 

åren. Området är relativt nytt och outforskat och förväntas att öka i många år framöver 

då allt fler företag ser möjligheten att nå ut till sina kunder var de än befinner sig.  

Syftet med studien är att utreda och identifiera hur utveckling kan ske av användbara 

gränssnitt till mobiltelefoner. Särskild fokus har legat på utveckling av gränssnitt som 

dessutom kommer att finnas representerade i flera olika produkter då detta ställer 

särskilda krav på dess gränssnitt. 

Prototypen av mobilapplikationen som utvecklats har genomgått en iterativ 

designprocess som är baserad på litteraturundersökning och målgruppsanalys av 

potentiella användare genom intervjuer och en enkät. Ett designramverk har skapats och 

använts vid utveckling av en mobilapplikation samtidigt som persona, kravspecifikation 

och scenarier har skapats och utgjort grunden för en potentiell användare. Prototypen 

har utvärderats genom användartester varpå en interaktiv prototyp har skapats i Adobe 

Flash. 

Applikationen som utvecklats med ramverket som stöd anses uppnå god användbarhet 

och vara effektiv att använda. Resultatet visar även på vikten av att en mobilapplikation 

har ett tydligt syfte, är enkel att använda och stödjer användarens mål på ett 

tillfredställande vis. Ingen definitiv slutsats kan dras om designramverkets validitet men 

resultatet utgör en god grund för fortsatt forskning och migrering och utveckling av 

gränssnitt för mobiltelefoner med ramverket som stöd. 

 

Nyckelord: mobilapplikation, mobiltelefon, gränssnitt, designramverk, designprinciper. 
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Abstract 
Development of mobile applications is an area which has had a strong growth in recent 

years. The area is relatively new and unexplored and is expected to increase for many 

years to come. More and more businesses see the ability to reach out to their clients 

wherever they may be.  

 The purpose of this study is to investigate and identify how useful mobile interfaces 

may be developed. Particular focus has been on the development of interfaces which 

also will be represented in a variety of products which impose particular constraints on 

the interface that is developed.  

The prototype of the mobile application developed has undergone an iterative design 

process and is based on the literature survey, target group analysis of potential users 

through interviews and a questionnaire. A design framework has been created and used 

for the development of a mobile application concurrent as persona, requirement 

specification and scenarios were created and provided the basis for a potential user. The 

prototype has been evaluated by user testing and a interactive prototype was created in 

Adobe Flash. 

The application, developed with the framework considered to achieve good usability and 

effectiveness of using. The results also show the importance of a mobile application to 

have a clear purpose is easy to use and supports user’s goals in a satisfactory manner. No 

definitive conclusion can be drawn about the validity of the design framework but the 

result is a good basis for further research and development and migration of interfaces 

for mobile phones with the framework as aid. 

 

Keywords: mobile application, mobile phone, interface, framework, design principles 
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Förord 
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intressant, utmanande och bidragit till nya många nya kunskaper och erfarenheter.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare På Visma Spcs, Camilla Johansson som har 

varit ett stort stöd och bidragit med värdefulla tips och idéer under projektet. Jag vill 

även tacka Susanna Lindkvist och andra delaktiga kollegor på Visma Spcs som har gjort 

arbetets genomförande möjligt. 

Slutligen riktas också stort tack också till alla respondenter som har varit delaktiga i 
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1. Introduktion 
Det senaste året har försäljningen av hemelektronik ökat avsevärt och marknaden har vuxit med nya 

mobiltelefoner, handdatorer, netbooks1

Användningen av mobiltelefoni är ett område som verkligen har tilltagit de senaste åren och 

mobiltelefonen är idag en produkt som de allra flesta människor bär med sig vart de än går. Det 

senaste året har vi sett en snabb utveckling av program och tjänster anpassade för mobiltelefoner och 

mycket av detta tack vare försäljningen av smartphones

, datorer och pekskärmar (GFK Temax, 2010). Många av 

produkterna som kommer ut på marknaden kan redan idag ses som ett alternativ, eller åtminstone ett 

komplement till traditionella datorer och i takt med att utvecklingen av nya produkter expanderar 

förväntar vi oss allt som oftast, att vi när som helst ska kunna få tillgång till information och tjänster 

oavsett var vi befinner oss och vilket typ av produkt vi än använder. Detta ställer stora krav på de 

program och gränssnitt som utvecklas då de måste fungera på flera olika produkter som alla har olika 

möjligheter och begränsningar, utformningar, kontexter som de används i, och likaså sätten att 

interagerar med dem kan variera avsevärt. (Mori, Paternó & Santoro, 2004; Seffah, Forbrig & 

Javahery, 2003) 

2

Följande forskningsrapport kommer att utforska vad som är extra viktigt att tänka på vid utveckling 

av program och gränssnitt som kommer att finnas tillgängliga i flera olika sorters produkter. Särskild 

fokus kommer ligga på att utforska hur ett sådant gränssnitt kan anpassas till en mobiltelefon och 

projektet kommer att undersöka hur det är möjligt att på bästa sätt kan migrera ett gränssnitt från en 

dator till en mobiltelefon. Projektet är således tudelat, en teoretisk del som syftar till att ta fram 

riktlinjer som kan användas vid utveckling och anpassning av gränssnitt till mobiltelefoner. Utöver 

detta finns en praktisk tillämpning där riktlinjerna används som stöd vid utveckling av en 

mobilapplikation utifrån det existerande programmet Visma Tid.  

 som ökade med 45% mellan 2008 och 2009 

(GfK Temax, 2010). Mobilapplikationer som bland annat ger tillgång till sociala nätverk, förenklar 

mobil handel (M-Commerce) och ger tillgång till att utföra banktjänster har gjort att intresset för 

mobilapplikationer har ökat avsevärt (ABI Research, 2010). Marknaden för mobilapplikationer 

omsatte 2009 omkring 30 miljarder kronor och spås fortsätta öka i flera år framöver (Gartner, 2010). 

Denna otroliga utveckling av mobilapplikationer gör det till ett mycket intressant och viktigt område 

för vidare forskning.  

                                                      

1 Netbook är små, ofta billigare, bärbara datorer som främst är utformade för trådlös kommunikation och 

tillgång till internet. 

2 Smartphone är ett mellanting mellan en handdator och en mobiltelefon. Nyare pekskärmsmobiler har också 

börjat kallas för smartphone och innehåller ofta mer funktionalitet än en vanlig mobiltelefon. 
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Visma Tid är ett tidsregistreringsprogram som främst används av mindre företag där medarbetare 

redovisar den tid de arbetar för varje kund eller projekt. Uppgifterna kan sedan användas för bland 

annat fakturering till kund eller som löneunderlag inom företaget. 

1.1  Disposition 
Forskningsrapporten fortsätter med att konkretisera det aktuella forskningsproblemet inom studien 

samt de avgränsningar som har gjorts med hänsyn till de resurser som funnits tillgängliga samt inom 

den tidsram som projektet har ägt rum. Rapporten är därefter indelad i fyra stora avsnitt som börjar 

med att undersöka relevant teori inom området som sedan konkretiseras genom att ett designramverk 

skapas. Efter detta sker en genomgång av de metoder som använts inom projektet samt hur de 

genomfördes och varför dessa ansågs vara särskilt viktiga. Nästkommande avsnitt visar på de resultat 

som tagits fram från metoderna samt den mobilapplikation som skapats. I sista avsnittet sker en 

diskussion utifrån de metoder som använts samt resultatet som har tagits fram inom projektet.  

1.2 Forskningsproblem 
Det finns mycket forskning som utforskar begreppet användbarhet och dess innebörd men det finns 

relativt lite, och ännu inte lika ingående, forskning kring utveckling och design av interaktiva 

gränssnitt som kommer att finna representerade i flera olika produkter (eng. Multi-Device interfaces). 

Då varje produkt har sina särskilda möjligheter och begränsningar är det viktigt att ta detta i 

beaktning beroende på vilken som gränssnittet utvecklas för. På grund av att både försäljningen och 

användningen av mobiltelefoni har ökat avsevärt de senaste åren (GfK Temax, 2010) kommer detta 

att vara huvudfokus i följande forskningsprojekt.  

Syftet med projektet är att utforska ett relativt nytt och växande område vilket är utveckling av 

gränssnitt för flera olika produkter samt hur ett sådant gränssnitt kan anpassas till en interaktiv 

mobilapplikation. Med detta som utgångspunkt formuleras följande forskningsfråga: 

Vilka användbarhetskriterier är mest relevanta vid utveckling och migrering av gränssnitt från datorer till 

mobiltelefoner? 

För att kunna besvara ovanstående forskningsfråga, och applicera det i en fallstudie på Visma Tid, 

krävs en målgruppsanalys av vilka de potentiella användarna är. Detta är av stor vikt då utveckling av 

ett gränssnitt, i en användarcentrerad utveckling, kräver en förståelse för vilka krav och behov dess 

användare har. Med anledning av detta formuleras följande två frågor:  

Vilka är de potentiella användarna och vilka behov har de av Visma Tid som en mobilapplikation? 

Hur kan gränssnittet för tidsregistreringsprogrammet Visma Tid anpassas för användning i en mobilapplikation? 
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1.3 Avgränsningar 
• Programmet som ska göras tillgängligt i en mobiltelefon finns sedan tidigare representerat som ett 

webbgränssnitt och i ett Windows program. Syftet med rapporten är inte att undersöka huruvida 

dessa gränssnitt är användbara eller inte och ingen utvärdering av dessa kommer att göras. Dock 

kommer viss beaktning till dessa vara nödvändig då gränssnittet som ska göras tillgängligt i en 

mobiltelefon ska återspegla och vara en förenklad version av de mer avancerade programmen. 

Funktioner som inte kommer att flyttas till mobiltelefonen är: 

- Möjligheten att lägga upp kunder, projekt och göra rapportering.  

- Utläggsregistrering som finns i Visma Webbtid. 

- Administration och inställningar. 

 
• Gränssnittet kommer att utvecklas för en mobiltelefon med pekskärm. Aspekter som visar 

huruvida dessa mobiltelefoner är användbara eller inte kommer inte att behandlas. 

 

• Designramverket som skapas kommer att användas som riktlinjer att följa vid utveckling av en 

mobilapplikation. Inom projektets tidsram kommer ramverket inte att utvärderas eller revideras 

efter utveckling av applikationen.  

 

• Inom projektets tidsram kommer inte en fullständig undersökning av målgruppen vara möjlig och 

därav kommer endast ca 3-5 intervjuer att genomföras, enkäter kommer dock också att användas 

för att stärka målgruppens validitet. 

 
• Fokus i projektet kommer att ligga på att ta fram en stabil grund för fortsatt utveckling av 

mobilapplikationen, med detta menas grundlig designanalys och kravspecifikation från 

målgruppen. Målet är således inte att programmera en fullt fungerande applikation utan endast att 

ta fram en prototyp som visar en potentiell design av hur gränssnittet skulle kunna se ut.  

 

• Användbarhet är ett brett område och all dess innebörd kommer inte att kunna beaktas inom 

projektets tidsram. Med anledning av forskningsproblemet kommer fokus främst att ligga på 

användbarhet i mobila enheter. 

 

• Då varje mobiltelefon har sina särskilda möjligheter och begränsningar är det också viktigt att 

välja vilken enhet man utvecklar för, i det aktuella forskningsprojektet kommer utveckling att ske 

för en iphone.  
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2. Teoretisk Bakgrund 
För att kunna besvara forskningsfrågorna måste flera olika områden behandlas, avsnittet börjar med 

att reda ut vad begreppet användbarhet innebär inom ramen för människa-dator interaktion, hur det 

definieras och varför det är viktigt inom den aktuella forskningen. Därefter förklaras begreppet 

plattformsoberoende gränssnitt, vad det innebär samt hur gränssnitt för flera olika plattformar kan 

utvecklas. Till sist konkretiseras teorin ytterligare och närmar sig forskningsproblemet genom att visa 

på aspekter som är viktiga att ta i beaktning vid utveckling av interaktiva gränssnitt till mobiltelefoner. 

Slutligen görs en syntes av den samlade teorin och visar på ett designramverk som kan användas vid 

migrering av gränssnitt till mobiltelefoner 

2.1 Användbarhet 
Vid utveckling av program och gränssnitt som kommer att användas av människor måste också 

människans begränsningar och förmågor tas i beaktning. Människan har stora begränsningar när det 

gäller att till exempel hantera och komma ihåg information och att lära sig nya saker. Forskning inom 

kognitiv psykologi och ergonomi har bidragit med stor kunskap om människan förmågor och 

begränsningar som kan vara till hjälp vid utveckling av användbara gränssnitt, både för att utnyttja 

människans tidigare förmågor samt att kompensera för mänskliga svagheter. Vidare forskning inom 

kognition är också en fundamental aspekt för att fortsätta utveckla användbara produkter och 

gränssnitt. Kognition kan förenklat beskrivas som vad som pågår i människans hjärna när vi utför 

dagliga aktiviteter, det involverar bland annat människans sätt att minnas, lära, tänka, 

problemlösningsförmåga, resonemang och mycket mera. Kunskap om processerna som pågår i 

människans hjärna kan hjälpa oss att förstå hur utveckling av gränssnitt som kommer att användas av 

människor kan ske på bästa möjliga vis. (Cooper, 2007; Preece, Rogers & Sharp, 2007; Welie, Veer & 

Eliens, 1999)  

När människan börjar använda ett system skapar användaren sig en förståelse för hur systemet kan 

användas och till en viss utsträckning hur det fungerar. Detta brukar ofta kallas för användarens 

mentala modell för systemet och att utveckla ett system som stämmer väl överens med användarens 

mentala modell kan ofta hjälpa användaren att bruka ett system. En användares mentala modell är 

ofta en grovt förenklad bild av verkligheten vilket gör att det krävs en stor förståelse för hur 

användaren tror att ett system fungerar för att kunna skapa ett användbart gränssnitt. (Cooper, 2007; 

Preece m.fl. 2007)  

En fundamental aspekt för ett bra användargränssnitt är dess användbarhet och hur väl användaren 

kan uppnå sina mål (Tarasewich, 2003; Welie m.fl. 1999). Begreppet användbarhet kan definieras på 

flera olika vis, somliga definitioner är mer abstrakta medan andra kan bli för precisa och utesluta 

betydelsefulla aspekter. Syftet med kapitlet är att visa på några av de olika definitioner som finns av 



      Henrik Johansson 
- 5 - 

begreppet användbarhet för att sedan kunna göra en syntes av begreppet som kan användas som 

grund för den fortsatta forskningen. Begreppet kommer först att definieras utifrån en gemensam 

definition, om än något abstrakt, i form av en ISO-standard, därefter preciseras begreppet utifrån två 

framstående forskares definition och varefter en syntes görs av de skildrade åsikterna. 

2.1.1 ISO-standard 

ISO-standarden för användbarhet, ISO-9241-11, är ett försök till att skapa en gemensam definition 

av begreppet och standarden utgår endast från ett teoretiskt perspektiv. Standarden presenteras här i 

största del för att visa att det finns ett gemensamt mått för att uppnå god användbarhet. 

Användbarhet definieras som följande:  

I vilken utsträckning en produkt kan användas av specificerade användare för att uppnå specifika 

mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse i en specificerad användningskontext. 

(ISO 9241-11, 1998, egen översättning) 

Begreppet ändamålsenlighet definieras här som den noggrannhet och fullständighet med vilken 

användare uppnår specificerade mål, effektivitet definieras som de resurser som förbrukas i förhållande 

till den noggrannhet och fullständighet med vilken användare uppnår mål. Tillfredställelse definieras 

som en positiv attityd för användandet av produkten och frihet från obehag. Användningskontext 

beskrivs vara karaktärsdragen av användarna, uppgifterna och de organisatoriska och fysiska 

miljöerna. Slutligen definieras mål som avsedd utkomst, och uppgift som aktiviteter som krävs för att 

nå ett mål. (ISO 9241-11, 1998)  

ISO-standarden för användbarhet kan i många fall tyckas vara relativt abstrakt och inte säga särskilt 

mycket om vad begreppet faktiskt innebär eller hur utveckling och mätning kan ske av ett systems 

användbarhet. Med anledning av detta presenteras Jakob Nielsen, en av pionjärerna inom området, 

och hans definition av begreppet. 

2.1.2 Användbarhet enligt Jakob Nielsen 

Jakob Nielsen har flera gånger blivit kallad för världens främsta användbarhetsexpert och han har 

publicerat en mängd artiklar, böcker och skrifter inom detta område (Useit, 2010).  

I Nielsen’s definition av användbarhet börjar han med att påpeka att användbarhet inte är en 

endimensionell egenskap hos ett användargränssnitt utan har flera grundläggande beståndsdelar som 

traditionellt sett förknippas med följande fem kvaliteter: gränssnittet ska vara lätt att lära, effektivt att 

använda, lätt att komma ihåg, inneha få fel och vara subjektivt tilltalande. (Nielsen, 1993) I följande avsnitt 

ges en förklaring till dessa fem kvaliteter. 

Lätt att lära. Hur lätt ett system är att lära är i viss mening den mest grundläggande 

användbarhetsaspekten eftersom den första erfarenheten de flesta människor har med ett system är 
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att lära sig använda dem. Diagrammen i figur 1 visar förhållandet mellan ett system som fokuserar på 

att vara lätt att lära för nybörjare samt ett system som fokuserar på expertanvändare. Ett system som 

fokuserar på att vara lätt att lära har en brant inlärningskurva och gör att användaren kan nå en rimlig 

färdighet av systemet inom en kort tid, men kan samtidigt bli något mindre effektivt i användningen. 

Ett system som är svårare att lära tar ofta längre tid men kan å andra sidan bli mer effektivt att 

använda för expertanvändare. (Nielsen, 1993)  

 

Figur 1: Inlärningskurva för hur effektivt ett system kan bli att använda i 

förhållande till hur lång tid det tar att lära (Nielsen, 1993). 

Effektivt att använda. Syftar på att systemet ska vara effektivt att använda när användaren väl har lärt 

sig systemet och en hög produktivitet då är möjlig. I figur 1 innebär detta att användaren ska komma 

så högt upp på den vertikala axeln som möjligt. (Ibid) 

Lätt att komma ihåg. Ett gränssnitt som är lätt att komma ihåg är viktigt då tillfälliga användare, sådana 

som inte använder systemet regelbundet eller endast med långa tidsmellanrum, måste kunna komma 

ihåg hur gränssnittet används utan att behöva lära sig saker på nytt varje gång. Gränssnittet ska tillåta 

användare att komma ihåg hur det används baserat på användarens tidigare lärdom, eller åtminstone 

snabbt bli påminda hur det används. (Ibid) 

Få fel. Användaren bör göra få fel vid användning av ett gränssnitt i ett program, felen brukar 

kategoriseras som katastrofala eller mindre allvarliga. De mindre allvarliga felen kan vara att 

användaren navigerar fel i systemet men snabbt märker detta och kan korrigera misstaget. 

Katastrofala fel måste försöka elimineras då dessa kan göra att användarens arbete förstörs eller 

försvinner, att användaren inte upptäcker att ett fel har uppstått kategoriseras även som ett 

katastrofalt fel. (Ibid)   

Subjektivt tilltalande. Den sista kvaliteten för användbarhet är subjektivt tilltalande och syftar på hur 

behagligt systemet är att använda och vad användarna tycker om systemet. Ofta mäts detta genom att 

helt enkelt fråga användaren rakt ut vad de tycker om systemet, detta resulterar i rent personliga svar 

från varje användare men resultat från ett stort antal personer kan komma närmare ett objektivt mått 

av trivseln med systemet. (Nielsen, 1993) 
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2.1.3 Användbarhet enligt Ben Shneiderman 

Nielsen är bara en av många forskare inom området för användbarhet och flera andra forskare har 

föreslagit andra, mer eller mindre, liknande definitioner av begreppet. Som tidigare nämnt är målet 

med projektet inte att redogöra för alla de olika definitionerna som finns utan endast att försöka 

skapa en gemensam uppfattning av vad begreppet användbarhet innebär för att kunna fortsätta 

bedriva forskning inom det aktuella området. För att ge mer än ett perspektiv på begreppet 

presenteras Ben Shneiderman och hans definition av begreppet. 

Ben Shneiderman är, likt Jakob Nielsen, också han en forskare som under lång tid har varit aktiv 

inom området för användbarhet. Shneiderman ger en liknande definition av användbarhet som 

Nielsen, dock kallar han det inte för en definition av användbarhet utan istället för: Fem mänskliga 

faktorer som är mätbara och fundamentalt viktiga för utvärdering. Shneiderman visar på följande fem aspekter 

som utgör ett användbart gränssnitt; Tid att lära, Tid att utföra, Bevarande en längre tid, Antal fel användaren 

gör och Subjektivt tilltalande. (Shneiderman, 1998; Welie m.fl. 1999) 

2.1.4 Jämförelse av definitioner 

Det finns stora likheter mellan de olika definitioner som existerar och Nielsens och Shneiderman’s 

definition av ett användbart gränssnitt är i stort sett identiska, de skiljer sig endast i den terminologi 

som författarna använder. ISO-standarden för användbarhet är däremot något abstrakt och teoretisk 

och säger inte särskilt mycket om utveckling av användbara gränssnitt. (Welie m.fl. 1999) I följande 

tabell visas de olika definitioner som har presenterats och vilka likheter som kan se mellan dem 

(Tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: En jämförelse mellan ISO-standarden, Shneiderman och Nielsen’s definition av 

användbarhet. (Welie m.fl., 1999) 

 

ISO-standard Schneiderman Nielsen 

Effektivitet Tid för utförande  Effektiv att använda  

 Tid att lära Lätt att lära 

Ändamålsenlighet Bevarande en längre tid Lätt att komma ihåg 

 Antal fel användaren gör Få fel 

Tillfredställelse Subjektivt tilltalande Subjektivt tilltalande 
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Både Nielsen och Shneiderman har tillsammans med sina definitioner av användbarhet föreslagit ett 

antal riktlinjer att följa vid utveckling av gränssnitt. Nielsen’s Ten Usability Heuristics och 

Shneiderman’s 8 Golden Rules of Interface Design är exempel på riktlinjer som kan följas vid utveckling 

användbara gränssnitt, riktlinjerna betonar till exempel vikten av att användaren kan ångra sina 

handlingar och att systemet återger feedback. I avsnitt 2.3.3 ges en närmare introduktion till de 

riktlinjer som författarna förespråkar. 

I avsnittet som följer tas ett steg närmre det aktuella forskningsproblemet och här presenteras 

begreppet plattformsoberoende gränssnitt, vad det innebär samt varför och hur utveckling kan ske av 

gränssnitt som kommer att representeras i flera olika produkter. 

2.2 Plattformsoberoende gränssnitt 
Gränssnitt som kommer att finnas tillgängliga i flera olika produkter har flera engelska benämningar; 

Multimodal User Interface, Multidevice Interface, MultiPlatform User Interfaces, Multple User Interfaces (Mori 

m.fl. 2004; Paternó, Santoro & Spano, 2009; Seffah m.fl. 2003; Samaan & Tarpin-Bernard, 2004) men 

dock ingen som anses vara mer allmänt vedertagen än någon annan. Det verkar inte heller finnas 

någon allmänt brukad svensk översättning, med anledning av detta och för att undvika 

begreppsförvirring och missförstånd kommer fortsättningsvis begreppet plattformsoberoende gränssnitt 

att användas. 

2.2.1 Definition av plattformsoberoende gränssnitt 

Plattformsoberoende gränssnitt kan vara en något diffus översättning från den engelska termen och 

därför görs ett försök till förtydligande av vad begreppet innebär inom den fortsatta forskningen.  

Ett plattformsoberoende gränssnitt gör det möjligt för användaren att få tillgång till ett program, en 

tjänst eller information oavsett vilken produkt de använder. Ett plattformsoberoende gränssnitt kan 

användas på flera olika enheter som mobiltelefoner, datorer, handenheter, etcetera och det ger 

tillgång till samma, eller utvald funktionalitet beroende på vilken produkt som används. (Seffah m.fl., 

2003) Ett plattformsoberoende gränssnitt behöver alltså inte betyda att ett program eller gränssnitt 

ser ut och fungerar exakt likadant på alla produkter då detta troligtvis inte heller är genomförbart på 

grund av bland annat de olika programmeringsspråken som används.  

2.2.2 Varför utveckla plattformsoberoende gränssnitt?  

De senaste åren har det skett en stor ökning av antalet tekniska produkter på marknaden och detta 

ställer höga krav på designers och utvecklare av program och gränssnitt. Tjänster eller program som 

förr bara fanns tillgängligt via en dator på kontoret eller i hemmet kan idag anpassas till en mängd 

olika produkter. Idag förväntar sig många användare att de i de flesta fall ska kunna få tillgång till 
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information oavsett vilken produkt de använder och var de befinner sig. Detta gör att företag som 

vill vara tillgängliga för sina användare var de än befinner sig måste utveckla flera gränssnitt för flera 

olika produkter som kan användas i många olika sammanhang. Detta ställer höga krav på 

gränssnitten som används i de olika produkterna då det är viktigt för användaren att de känner igen 

sig och förstå hur programmen fungerar oberoende av vilken produkt som används. Det ställer även 

höga krav på utvecklare och designers då varje produkt har sina unika möjligheter och begränsningar. 

Varje produkt kan ha olika användningsområden beroende på när de används, det finns olika sätt för 

användaren att interagera med dem och olika produkter har olika stora skärmar etc. Konsekvens blir 

att det krävs stor kunskap om var, hur och när en produkt eller ett program används då detta 

påverkar hur programmet och dess gränssnitt kan behöva anpassas till varje specifik enhet. (Mori 

m.fl. 2004; Paternó & Santoro, 2003; Seffah m.fl. 2003) 

Följande avsnitt fortsätter med att ge en redogörelse för hur utveckling kan ske av 

plattformsoberoende program och gränssnitt och visar därefter vilka aspekter av användbarhet som 

bör uppmärksammas vid utveckling av sådana gränssnitt. 

2.2.3 Utveckling av plattformsoberoende gränssnitt 

Paternó och Santoro har vi flera olika tillfällen – Mori m.fl. (2004), Paternó och Santoro (2002) och 

Paternó och Santoro (2003) – redogjort för en metod för utveckling av effektiva, 

plattformsoberoende gränssnitt. Metoden består av fyra steg som krävs för att identifiera vilka behov 

som finns i varje enhet (se figur 2): 

• Vilka aktiviteter ska stödjas i systemet, det vill säga oberoende av vilken enhet eller plattform 

som används. 

• Vilka aktiviteter ska stödjas i respektive plattform, här sker förmodligen ett urval av de uppgifter 

som ska gå att utföras beroende på om användaren brukar en dator, mobiltelefon, handdator 

eller någon annan teknisk produkt. 

• Vilka aktiviteter ska stödjas i varje enhet, även kallat abstrakt gränssnitt, i detta steg görs ett 

tänkbart gränssnitt för vilka uppgifter som ska utföras i varje enhet och dess relation till 

varandra. 

• Hur ska aktiviteterna i varje enhet utföras, denna sista fas är helt beroende av vilken enhet som 

används då hänsyn måste tas till hur interaktionen med enheten sker och vilken typ av 

mjukvara som används. 
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Figur 2. Informationsmodell över utveckling av plattformsoberoende gränssnitt.  

(Paternó & Santoro, 2003) 

Första steget syftar till att identifiera vilka aktiviteter som systemet ska utföra oberoende av vilken 

plattform eller enhet som används. I steg nummer två specificeras vilka aktiviteter som ska utföras i 

varje enhet, följande möjligheter anses förekomma enligt Mori m.fl. (2004): 

• Samma uppgift kan utföras på samma sätt oberoende av vilken enhet som används. Det mesta i 

gränssnitt förblir oförändrat oberoende av vilken enhet som används. 

• Olika uppgifter kan utföras beroende av vilken enhet som används. Vissa funktioner kanske inte är 

meningsfulla på alla enheter, en mobiltelefon kan till exempel använda GPS-funktioner i 

olika program medan detta inte är en meningsfull tillämpning på en stationär dator.   

• Relationen mellan uppgifterna kan variera beroende av vilken enhet som används. Vissa extrafunktioner 

och tillgång till mer detaljerad information kan vara tillgängliga i datorer men stängas av i till 

exempel mobiltelefoner på grund av dess begränsningar att inte kunna visa stora mängder 

information. 

• Samma uppgift kan utföras men på olika sätt beroende av vilken enhet som används.  Programmets 

samtliga funktionen finns kvar oberoende av vilken enhets som används. Dock kan andra 

saker skilja sig som gränssnittets layout, uppgifternas utformning samt mängden- och presentationen av 

information.  

När en identifiering har skett av vilka aktiviteter som ska gå att utföra i varje enhet, baserat bland 

annat på enhetens begränsningar i form av storlek på skärm, dataöverföringskapacitet och sätt att 

interagera, skapas ett generellt, eller abstrakt gränssnitt för varje specifik enhet. Här identifierar bland 

Hela Systemet 
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annat relationen mellan olika uppgifter som ska utföras och hur interaktiva element ska grupperas 

och placeras. I sista fasen görs det slutgiltiga gränssnittet där hänsyn måste tas till varje specifik enhet 

och till exempel hur många fysiska knappar som finns tillgängliga för användaren och vilket 

operativsystem som används. (Paternó & Santoro, 2003) 

Mori m.fl. (2004) visar i denna metod att det finns ett antal möjligheter vid utveckling av 

plattformsoberoende gränssnitt. De nämner att det kan vara möjligt att stödja samma aktiviteter 

oberoende av vilken enhet som används. Dock framhäver de samtidigt vikten av att noga överväga 

vilken typ av aktivitet som varje enhet bör stödja. Vidare argumenterar de för att ett program som 

används i till exempel en mobiltelefon kan få ett användningsområde medan samma program, som 

används av samma användare, kan få ett annat användningsområde om det används via en dator. 

Paternó och Santoro (2003) samt Seffah m.fl. (2003) understryker att användare av mobiltelefoner 

och handdatorer är ofta på språng och enheterna kan användas i många olika kontexter. 

Mobiltelefonen används ofta till kortare uppgifter och användaren har sällan tid att vänta på systemet 

vilket kräver omedelbar och koncis feedback, vid datorn har användaren ofta mer tid på sig och kan 

vänta några sekunder längre på mer detaljer och information.  

2.2.4 Riktlinjer för plattformsoberoende gränssnitt 

Vid utveckling av plattformsoberoende gränssnitt har ett flertal författare föreslagit ett antal kvalitéer 

som anses vara några av de viktigaste faktorerna, med avseende på användbarhet, att beakta under 

utvecklingsprocessen. Av de behandlade källorna föreslås ett flertal kvalitéer och i avsnittet nedan 

förklaras de åtta kvalitéerna ytterligare; Interaktion, Anpassning av uppgifter, Visuell meningsfullhet, Enhetens 

möjligheter och begränsningar, Beteende, Funktioner, Transparens och Konsekvens. Då de behandlade källorna 

ibland behandlar liknande aspekter, och vissa av dessa faller utanför projektets fokus, visas i avsnittet 

nedan de kvalitéer som anses vara av störst vikt inom forskningsprojektet. 

Interaktion. Olika enheter har vanligtvis olika sätt som användaren kan interagera med dem. En dator 

kontrolleras oftast med ett tangentbord och mus medan en handdator ofta kontrolleras med hjälp av 

pekpenna samt ett fysiskt tangentbord, användare av mobiltelefoner interagerar oftast med fysiska 

knappar eller direkt på en pekskärm. Varje enhets unika sätt för interaktion ställer särskilda krav på 

gränssnittets utformning och måste därför tas i beaktning vid utveckling. (Seffah m.fl. 2003) 

Anpassning av uppgifter. Vid migrering av gränssnitt till olika enheter ändras ofta sättet att utföra en 

uppgift. Pyala, Tungare och Pérez-Quinones (2006) poängterar att en viss funktionalitet kan vara mer 

lämplig på en särskild enhet och visar på ett exempel där ett program på en dator kan visa en 

kalender över en hel månad med specifik information för varje dag. På en mobiltelefon blir det dock 

mer lämpligt att bara visa dagens information på grund av mobiltelefonens begränsningar i form av 

till exempel den mindre skärmen.  
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Visuell meningsfullhet. Vid migrering av gränssnitt till mindre skärmar kan det var önskvärt designa 

gränssnittet med mer grafiska element som har ett större semantiskt värde. Till exempel kan 

färgkodning användas för att visa en egenskap som annars, på ett större gränssnitt, hade visats med 

text eller en längre beskrivning. (Seffah m.fl. 2003) 

Möjligheter och begränsningar. På grund av en enhets begränsningar i form av till exempel en mindre 

skärm och dataöverföringskapacitet kan program och gränssnitt behöva anpassas på olika sätt 

beroende på vilken typ av enhet som används. En handdator kan till exempel ha begränsad 

överföringskapacitet och därför inte behandla stora mängder information eller grafik jämfört med en 

stationär dator. Detta kan innebära att bilder behöver elimineras och stora mängder text kan behöva 

förkortas eller tas bort. (Ibid) 

Beteende. Ett gränssnitt designat för olika enheter kan se annorlunda ut men samtidigt ha samma 

beteende oavsett på vilken produkt de används. Till exempel bör användarinställningar sparas oavsett 

vilken produkt som används, om användaren har specificerat en särskild funktion i ett gränssnitt i en 

produkt bör detta visa sig i samtliga gränssnitt på alla produkter. (Ibid) 

Funktioner. Det är inte alltid nödvändigt att alla funktioner i ett gränssnitt ska göras tillgängliga i alla 

olika enheter. Det kan ofta vara så att en uppgift som utförs vid en stationär dator skiljer sig helt från 

en uppgift som utförs i en annan miljö i en annan enhet. Att använda en förenklad version av ett 

program som endast erbjuder en särskild funktionalitet i ett annars mer avancerad och komplex tjänst 

kan ofta vara att föredra. (Seffah m.fl. 2003) 

Transparens. Karsenty och Denis (2003) hävdar att vid utveckling av gränssnitt till flera olika enheter 

krävs det något mer än att varje gränssnitt i sig är användbart på en specifik enhet. Gränssnittet måste 

också vara användbart mellan de olika enheterna, det vill säga att användaren kan överföra vad de har 

lärt sig från tidigare användning av en tjänst när de börjar använda samma tjänst på en ny enhet. 

Konsekvens. Pyala m.fl. (2006) framhäver också, likt Karsenty och Denis (2003), vikten av att 

gränssnittet är konsekvent mellan olika enheter. De ifrågasätter dock vad ett konsekvent gränssnitt 

innebär och visar att ett gränssnitt kan vara konsekvent i olika nivåer. Till exempel på en så kallad 

gränssnittsnivå, där gränssnittets utseende och känsla är den samma mellan olika enheter, på en 

uppgiftsnivå, där uppgiften utförs på liknande vis men gränssnittets utseende inte nödvändigtvis 

återspeglas för olika enheter, eller på en datanivå där enheterna stöder samma filformat. 

Flera av ovanstående kriterier antyder att en förändring kan göras av ett gränssnitt mellan olika 

enheter för att uppnå användarens mål på ett effektivt sätt, samtidigt påpekar en del forskare att 

gränssnittet måste vara konsekventa mellan olika enheter. Pyala m.fl. (2006) argumenterar för att 

ändra ett gränssnitts funktionalitet beroende på vilken enhet som används kan påverka negativt hur 

konsekvent gränssnittet är mellan olika enheter. Dessa skillnader kan hindra användaren från att flytta 

sin ursprungliga förståelse av en tjänst till en ny enhet. Den mentala modell som användaren har för 

ett gränssnitt i en enhet kanske inte längre stämmer överens om de börjar använda tjänsten på en ny 
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enhet med en annan funktionalitet. Pyala m.fl. hävdar att vi ännu inte med säkerhet kan svara på 

denna fråga men att forskning hittills har visat att användaren relativt enkelt kan anpassa sin mentala 

modell för systemet från en enhet till en annan. Därav anses det viktigare att föredra att uppnå 

konsekvens mellan olika enheter och användarens mentala modell för dessa än att uppnå ett 

gränssnitt som är konsekvent i form av hur man interagerar med det. 

För att kunna anpassa ett gränssnitt från en dator till en mobiltelefon krävs mer än att bara veta hur 

utveckling kan ske av plattformsoberoende gränssnitt. I följande avsnitt ges en introduktion till 

utveckling av gränssnitt för mobiltelefoner. 

2.3 Gränssnitt för mobiltelefoner 
Vid utveckling av gränssnitt för mobiltelefoner finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. I det 

här kapitlet visas bland annat vilka särskilda begränsningar och möjligheter som mobiltelefoner har 

samt presenterar riktlinjer som kan följas vid utveckling av mobilapplikationer. 

2.3.1 Olika typer av mobiltelefoner  

Idag finns det flera olika typer av mobiltelefoner vilket gör att det måste ske en distinktion mellan de 

olika sorterna. Det saknas en officiell indelning av de olika typer som finns men i stora drag kan 

mobiltelefonerna som finns på marknaden idag delas upp i tre olika kategorier; Vanliga mobiltelefoner, 

vilka har en liten skärm, en knappsats med siffrorna 0-9 samt ett antal fysiska knappar som används 

för att navigera i gränssnittet. Smartphones, vilka ofta har en större skärm än en vanlig mobiltelefon 

och ett fysiskt qwerty-tangentbord3

2.3.2  Möjligheter och begränsningar i mobiltelefoner  

, samt Pekskärmsmobiler (till exempel iPhone) vilka har större, 

tryckkänsliga skärmar som används genom direkt manipulation och gester i gränssnittet, 

pekskärmsmobiler saknar även det fysiska tangentbordet som finns på en smartphone. (Useit, 2010) 

Notera dock att det inte finns någon officiell kategorisering av de olika typerna av mobiltelefoner och 

att pekskärmsmobiler ofta kallas för smartphone, i denna rapport kommer dock ovanstående 

klassificering att användas.  

Alan Cooper (2007) visar att vid utveckling av gränssnitt för program som inte används på stationära 

datorer måste särskild beaktning vidtas till den specifika enhet det utvecklas för. Vid design av 

gränssnitt för enheter som är mobila eller publika måste särskild hänsyn tas till bland annat kontexten 

                                                      

3 Qwerty-tangentbord är den vanligaste typen av tangentbord med Q, W, E, R, T och Y liggandes i rad efter 

varandra på tangentbordets översta bokstavsrad. 



      Henrik Johansson 
- 14 - 

där enheten kommer att användas. En stationär dator går i regel förutsätta, eller åtminstone ta reda 

på, var den kommer att användas. En mobiltelefon går däremot aldrig att vara säker på var den 

kommer att användas eller hur kontexten kommer att se ut. 

Mobiltelefoner har fördelen av att vara portabla och enkla att ta med sig vart man än befinner sig, 

detta ställer krav på telefonerna att de ska vara små och lätta och just storleken kan ofta påverka 

användbarheten i de program och gränssnitt som används i mobiltelefonen. Mus och tangentbord 

som användaren är van att använda till datorer ersätts med små knappar, förminskade tangentbord 

och pekskärmar. Telefoner med små skärmar kan göra att de blir svåra att läsa på, mobiltelefonen kan 

vara svår att använda med en hand och belysning, ljudnivå och väderlek kan variera. Stora svårigheter 

kan också upplevas då mobiltelefonen ska användas medan användaren promenerar eller är sysselsatt 

med andra aktiviteter som kräver dess uppmärksamhet. Mobiltelefoner och dess program och 

gränssnitt som är svåranvända kan bidra till användaren blir frustrerad, att de gör fel och upplever att 

de kastar bort sin tid om de inte kan uppnå sitt mål. (Tarasewich, 2003)  

Många forskare argumenterar för vikten av att ta kontexten i beaktning vid utveckling av gränssnitt 

till mobila enheter som exempelvis mobiltelefoner. Det finns en hel del forskning kring området för 

kontexmedvetna gränssnitt som kan ändra tillstånd beroende i vilken miljö eller var användaren 

befinner sig, på så vis kan till exempel skärmens ljusstyrka justeras beroende på belysningen 

runtomkring. (Tarasewich, 2003) Detta ligger dock inte inom ramen för projektet och 

kontextmedvetna gränssnitt kommer inte vidare att behandlas, avsnittet fortsätter istället att behandla 

riklinjer som kan användas för att utveckla gränssnitt för mobiltelefoner. 

2.3.3 Generella riktlinjer  

I avsnitt 2.2.2 och 2.2.3 skildrades Nielsen’s och Shneiderman’s definition av användbarhet. 

Riktlinjerna nedan är föreslagna av ovanstående forskare och anses av flera andra forskare – Ayob, 

Hussin och Dahlan (2009), Gong och Tarasewich (2004), Seong (2006) – vara direkt överförbara för 

utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner. Dessa forskare har även anpassat Nielsen’s och 

Shneiderman’s principer till att vara särskilt inriktade för mobiltelefoner. Många av Nielsen’s och 

Shneiderman’s riktlinjer är lika varandra och i avsnittet nedan har en syntes gjorts där författarna 

behandlar liknande aspekter, detta resulterar i 11 stycken generella riklinjer som anses vara direkt 

överförbara till utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner. 

Minimera den kognitiva belastningen för människan. På grund av människans begränsningar i 

korttidsminnet bör gränssnitt vara designade med hänsyn till detta, användaren ska behöva komma 

ihåg så lite information som möjligt från en del i gränssnittet till en annan. Detta kan göras genom att 

göra objekt, handlingar och användarens valmöjligheter tydliga. (Nielsen, 1993; Seong, 2006; 

Shneiderman, 1998) 
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Synlighet av systemets status och informativ feedback. Systemet bör alltid informera användaren om vad som 

pågår genom lämplig feedback inom rimlig tid. För varje handling som användaren gör bör systemet 

återge tydlig feedback som är koncis och tydlig för användaren. Tillräcklig feedback från systemet 

förklarar för användaren vad som pågår och kan minska användarens oro och frustration. (Gong & 

Tarasewich, 2004; Nielsen, 1993; Seong, 2006; Shneiderman, 1998;) 

Samband mellan systemet och den verkliga världen. Systemet bör tala användarnas språk med ord, fraser och 

begrepp som är bekanta för användaren istället för systemorienterade termer. Systemet bör anpassas 

efter användarens mentala modell och informationen bör vara tillgänglig i en naturlig och logisk 

ordning. (Nilsen, 1993; Shneiderman, 1998; Seong, 2006) 

Erbjud frekventa användare genvägar. Samtidigt som en användare blir mer och mer van vid att använda 

ett system ökar deras vilja att snabbare och effektivare kunna utföra olika uppgifter. Aktiviteter som 

användaren utför ofta bör därför bestå av så få interaktioner som möjligt. (Gong & Tarasewich, 2004; 

Shneiderman, 1998) Vidare argumenterar Nielsen (1993) att acceleratorer, som är dolda för 

nybörjaren, ofta kan påskynda interaktionen för expertanvändare. 

Konsekvens. Användaren inte ska behöva undra om olika ord, situationer eller handlingar betyder 

samma sak (Gong & Tarasewich, 2004; Nilsen, 1993; Paternó m.fl. 2009; Shneiderman, 1998;).  

Tillåt enkel felhantering. Användaren bör enkelt kunna ångra sina åtgärder och ha möjlighet att gå 

tillbaka till en tidigare händelse i systemet utan att någon information går förlorad (Gong & 

Tarasewich, 2004). Shneiderman (1998) påpekar att detta lindrar användarens eventuella ångest inför 

systemet eftersom hon vet att ett möjligt fel alltid kan ångras och användaren enkelt kan gå tillbaka 

till en tidigare tidpunkt i systemet. Nielsen (1993) har ett liknande resonemang som Shneiderman och 

nämner att användare ofta väljer funktioner i systemet av misstag och behöver en tydligt markerad 

nödutgång för att på ett enkelt sätt kunna lämna oönskade tillstånd. 

Undvik fel. Att undvika fel och hjälpa användaren att återhämta sig från fel är väsentligt både i datorer 

och i mobiltelefoner. Vid användning av mobiltelefoner blir det dock ännu viktigare på grund av att 

användaren ofta använder telefonen i korta tidsperioder och då inte vill ägna sin tid till att återhämta 

sig från ett fel. (Gong & Tarasewich, 2004) Felmeddelande bör undvikas i största grad men vid 

förekommande av sådana bör dessa uttryckas i användarens språk och inte i programmerings koder. 

Felmeddelande bör vara korta och precisa och föreslå en lösning på problemet. (Nielsen, 1993; 

Paternó m.fl. 2009; Seong, 2006; Shneiderman, 1998;) 

Estetisk och minimalistisk design. Vid utveckling av gränssnitt till datorer bör en minimalistisk design 

användas (Nielsen, 1993). Detta anses även vara särskilt viktigt vid utveckling av gränssnitt till 

mobiltelefoner på grund av den begränsade storleken på skärmen. De grafiska elementen som 

används bör inte distrahera användaren och användas sparsamt. (Paternó m.fl. 2009; Seong, 2006) 

Designa dialogrutor som har en tydlig början och ett tydligt slut. Sekvenser av åtgärder bör organiseras i 

grupper med en början, en mitt och ett slut. Detta för att användaren ska känna sig nöjd när de har 
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avslutat en grupp av åtgärder, genom bra feedback när en uppgift är slutförd kommer användaren att 

känna sig nöjd med utförandet och redo att börja på nästa grupp av sekvenser. (Gong & Tarasewich, 

2004; Shneiderman, 1998) 

Stöd användarens inre känsla av kontroll. Användaren bör känna att hon  är i kontroll över systemet och 

systemet ger svar på dess handlingar snarare än att systemet kontrollerar dem. (Gong & Tarasewich, 

2004; Shneiderman, 1998) 

Hjälp och dokumentation. Även om det är bättre att ett system kan användas utan dokumentation kan 

det vara nödvändigt att tillhandahålla sådan information och hjälp. All sådan information bör vara lätt 

att hitta och lista konkreta åtgärder som användaren skall genomföra för att lösa problemet. (Nielsen, 

1993) 

2.3.4 Riktlinjer specifikt för mobiltelefoner 

Vid utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner har ett flertal riktlinjer föreslagits av flera olika 

forskare. Många poängterar liknande aspekter och ibland kan det vara svårt att göra en distinktion 

mellan vad de olika forskarna avser. Några av forskarna och deras riktlinjer som presenteras nedan är 

bland annat Seong (2006) som har tagit fram 10 stycken principer som används vid utveckling av 

gränssnitt till mobiltelefoner. Gong och Tarasewich (2004) har utvecklat Shneiderman’s 8 golden rules 

of interface design som presenterades tidigare och föreslagit ytterligare principer för utveckling av 

gränssnitt till mobiltelefoner. Paternó m.fl. (2009) berör området för plattformsoberoende gränssnitt 

och föreslår även de ett antal riktlinjer som kan användas vid utveckling av gränssnitt till 

mobiltelefoner. I avsnittet nedan berörs även flera andra forskare och då många nämner liknande 

aspekter görs en syntes av de riktlinjer som anses vara av särskilt stor vikt, detta resulterar i 10 

stycken riktlinjer som kan användas vid utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner.  

Minimera input. Till skillnad från en dator saknar mobiltelefoner ett fullstort tangentbord och mus som 

används för att interagera med systemet. Avsaknaden av ett fysiskt tangentbord eller den betydligt 

förminskade versionen av det, gör att all inmatning av information till systemet kan bli ovan, långsam 

och svår för användaren. All inmatning till systemet måste därför försöka elimineras eller förenklas så 

mycket som möjligt. Detta kan förslagsvis göras genom att underlätta användarens textinmatning 

genom att ge förslag på ord medan användaren skriver (s.k. autokomplettering). (Chan, Fang, 

Brzezinski, Zhou, Xu & Lam, 2002; Cooper, 2007; Gong & Tarasewich, 2004; Paternó m.fl. 2009; 

Seong, 2006) 

Undvik scrollning. Scrollning, och då särskilt horisontell scrollning, kan ha stor påverkan på 

användarens upplevelse med systemet. På mobiltelefoner bör horisontell scrollning undvikas i allra 

högsta grad och det är bättre att anpassa varje sida i programmet efter storleken på skärmen. I vissa 

fall kan scrollning dock vara nödvändigt, tillexempel vid visning av många sökresultat. Informationen 
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bör då grupperas i olika kategorier för att användaren lätt ska få en överblick över informationen. 

(Chan m.fl. 2002; Paternó m.fl. 2009) 

Designa för begränsad och delad uppmärksamhet. Användare av mobiltelefoner fokuserar ofta på mer än en 

uppgift och ett program i en mobiltelefon har kanske inte alltid användarens huvudfokus. Program i 

mobiltelefoner bör därför designas för att kräva så lite som möjligt av användarens uppmärksamhet. 

(Karlsson & Djabr, 2001; Krisoffersen & Ljungberg, 1999; Poupyrev, Maruyama & Rekimoto, 2002)  

Designa för användning i flera olika kontexter. Mobiltelefoner kan användas i flera olika kontexter där 

användarens fokus kan variera avsevärt. Människor runtomkring och miljön där användaren befinner 

sig kan variera avsevärt med skiftande belysning, ljudnivå, väder och vind. Dessa faktorer måste tas i 

beaktning då det kan ha stor påverkan på ett gränssnitts utformning. Om mobiltelefonen använder 

sig av röstigenkänning kan användaren till exempel känna sig obekväm om hon befinner sig bland 

mycket människor eller i ett bibliotek. Ytterligare ett exempel är ett program som visar liten text på 

mobiltelefonen, det kan fungera om användaren befinner sig på till exempel ett kontor där det är bra 

belysning men inte ute på gatan om användaren promenerar i starkt solsken. (Gong & Tarasewich, 

2004)   

Se till att innehållet kan hantera många avbrott. Vid användning av mobiltelefoner är tiden det tar att 

utföra en uppgift en viktig faktor. Användningen av mobiltelefoner sker vanligtvis under kortare 

perioder och det ligger oftast inte i användarens intresse att vänta på att en mobilapplikation ska 

starta. På grund av de olika kontexterna och användningsområdena som mobiltelefonen har kan 

användaren snabbt behöva byta program eller få tillgång till andra funktioner på telefonen. Vid 

sådana tillfällen måste användaren kunna spara sitt arbete på ett snabbt och säkert sätt och kunna få 

tillgång till det igen vid ett senare tillfälle utan att något arbete har gått förlorat. (Gong & Tarasewich, 

2004; Paternó m.fl. 2009) 

Visa den viktigaste information först. Mobiltelefoner med små skärmar kan visa en begränsad mängd med 

information vid ett tillfälle på grund av den mindre skärmen. Att läsa stora mängder text på en 

mobiltelefon kräver gör att användaren blir tvungen att scrolla mycket i gränssnittet. För att minimera 

användarens interaktion med gränssnittet är det därför bättre att presentera information i flera olika 

nivåer. Till exempel är det möjligt att en användare inte vill läsa all information i ett långt meddelande 

utan endast få en avisering om att det har kommit och hur viktigt det är. På detta vis kan användaren 

själv avgöra om de vill läsa meddelandet vid samma tillfälle eller senare. (Chan m.fl. 2002; Gong & 

Tarasewich, 2004; Paternó m.fl. 2009) 

Tillåt individanpassning. Enheter som datorer och vanliga telefoner används i de flesta fall av många 

olika användare, mobiltelefoner däremot är högs personliga och har i regel bara en användare. Därför 

är det med stor sannolikhet att användare vill sätta sina egna inställningar på program som används 

för att optimera dem för deras eget bruk. Olika användare har olika användarmönster och olika grad 
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av kompetens och därför är det viktigt att användaren kan göra anpassningar efter sina egna behov. 

(Gong & Tarasewich, 2004; Seong, 2006) 

Designa för en trivsam upplevelse. Samtidigt som ett programs funktioner och användbarhet är avgörande 

för en mobilapplikations framgång har andra faktorer som estetik också betydelse. En 

mobilapplikation bör vara visuellt tilltalande och trivsam att använda. (Gong & Tarasewich, 2004)   

Utnyttja användarens vana av knappar och menyer. Att använda fysiska knappar på mobiltelefonen som 

användaren redan är van vid kan förenkla dess interaktion med gränssnittet. Likaså kan menyer som 

användaren känner igen och är van vid att använda med fördel återanvändas och på så vis förenkla 

användarens förståelse för gränssnittet. (Seong, 2006; Paternó m.fl. 2009) 

Ge tillgång till små mängder av information. På grund av den mindre skärmen som mobiltelefonerna har 

uppstår ofta problem när stora mängder text ska visas och detta bör därför undvikas i så stor grad 

som möjligt. Om mängden information inte kan förkortas bör den delas upp i mindre stycken och 

kategorier och göra det möjligt för användaren att gå direkt till en särskild kategori. (Seong, 2006; 

Paternó m.fl. 2009)   

2.4 Syntes av teori 
För att kunna utnyttja den forskning som finns inom de tre behandlade områdena; användbarhet, 

plattformsoberoende gränssnitt och gränssnitt för mobiltelefonen måste den samlade kunskapen på 

något vis samordnas och konkretiseras för att kunna utnyttjas vid anpassning av ett gränssnitt från en 

dator till en mobiltelefon. Genomgången teori har behandlat varje aspekt för sig och visat på 

forskning inom samtliga områden. Även om det givetvis inte går att sammanfatta all forskning som är 

gjord inom samtliga områden har en avvägning gjorts av vad som anses vara mest relevant med 

hänsyn till det aktuella forskningsproblemet. Nedan följer en tolkning av tidigare presenterad teori i 

form av ett designramverk med principer som kan användas vid utveckling och av interaktiva 

gränssnitt till mobiltelefoner. 

2.4.1 Designramverk  

Att anpassa ett programs gränssnitt från en dator till en mobiltelefon kan vara en komplex utmaning 

med många aspekter att ta hänsyn till. Ett program till dator är ofta mer komplext och avancerat än 

vad som är lämpligt i en mobiltelefon, dessutom är det inte ens säkert att en användare önskar 

tillgång till samma funktioner i en mobiltelefon som de har i en dator. Följande designramverk är 

tänkt att underlätta migrationen av ett program och dess gränssnitt från datorn, till mobiltelefonen, 

och dessutom uppnå ett gränssnitt med god användbarhet.  

Det finns flera aspekter att beakta vid en sådan uppgift och det kan vara svårt att innefatta allt i ett 

ramverk. Följande ramverk kan dock användas som stöd för en sådan uppgift både vid utveckling av 
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nya gränssnitt och vid utvärdering av befintliga. Varje kategori innefattar ofta mer än vad ett fåtal 

principer kan representera och en avvägning har fått göras av hur generella eller hur precisa dessa 

riktlinjer bör vara. Designramverket består av följande kategorier; Anpassning, Konsekvens, 

Användarcentrering, Navigation och interaktion, Layout och Tillförlitlighet och driftsäkerhet. 

Anpassning 

Flera forskare – Paternó och Santoro (2003), Pyala m.fl (2006), Seffah m.fl. (2003) – poängterar 

vikten av att anpassa ett program och dess gränssnitts funktionalitet då det anpassas till en 

mobiltelefon då sättet att utföra en uppgift ofta förändras när det används från en mobiltelefon. En 

särskild funktionalitet i ett komplex system är ofta mer betydelsefull i en mobiltelefon. 

• Anpassa ett programs funktionalitet så att de mest önskade och meningsfulla uppgifterna går 

att utföra effektivt via en mobiltelefon. 

• Utnyttja mobiltelefonens särskilda möjligheter som GPS-funktioner.  

Konsekvens 

Ett gränssnitt kan vara konsekvent på flera olika vis, i avsnitt 2.3.4 argumenterar flera forskare för att 

ett gränssnitt bör vara konsekvent mellan olika enheter, det vill säga att användaren kan överföra vad 

de har lärt sig från en enhet till en annan. Gränssnittet bör således vara konsekvent på det viset att 

användarens mentala modell för gränssnittet stämmer överrens mellan olika enheter.  

• Designa gränssnittet konsekvent mellan olika plattformar, det vill säga att användaren ska 

kunna överföra vad de har lärt sig i en enhet till en annan. 

• Användaren ska inte behöva fundera på om olika ord och uttryck betyder samma sak. 

Användarcentrering 

Användarcentrering handlar enligt bland annat Shneiderman (1998) och Gong och Tarasweich (2004) 

om att användaren känner sig i kontroll över systemet och förstår hur det fungerar. Det innefattar 

också användarens möjligheter att optimera ett gränssnitt för sitt eget bruk.  

• Stöd användarens inre känsla av kontroll. 

• Fokusera på användarens mål och se till att alla funktioner och element i gränssnittet stödjer 

användaren i att uppnå sitt mål.  

• Tillåt individanpassning, gör det möjligt för användaren att välja vilka funktioner de tycker är 

viktigast. 

• Minimera den kognitiva belastningen för användaren. 

• Samband mellan systemet och den verkliga världen. 

- Använd metaforer som användaren är van vid och vet, eller förstår hur de fungerar. 

- Undvik teknisk jargong och använd användarens språk i menyer och texter. 

Navigation och Interaktion 
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Vid utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner måste särskild hänsyn tas till enhetens möjligheter och 

framförallt begränsningar. Likväl som att användare ska känna att de kontrollerar systemet måste 

systemet återge feedback som tydligt visar användaren var i systemet de befinner sig. Många 

behandlade källor – Cooper (2007), Gong & Tarasewich (2004), Nielsen (1993), Seong (2006), 

Shneiderman (1998) m.fl. – framhäver flera olika aspekter, både generella och specifika för 

mobiltelefoner, att beakta vad gäller navigation och interaktion i användargränssnitt.    

• Ta tillvara på användarnas vana vid hur de interagerar med mobiltelefonen. Det vill säga 

genom att utnyttja knappar och menyer som användaren är van vid att utnyttja. 

• Designa uppgifter som har en tydlig början och ett tydligt slut. 

• Ge tydlig feedback på användarnas handlingar. 

• Systemet bör informera användarna om var de befinner sig och vad de kan göra härnäst. 

• Minimera användarens interaktion med gränssnittet.  

- Tillåt användarna att välja alternativ istället för att skriva. 

- Undvik input från användarna så långt det går. 

• Eliminera horisontell scrollning och minimera vertikal scrollning. 

• Utforma interaktiva element i storlek med en fingerspets. 

Layout  

Användaren bör så snabbt som möjligt lära sig att använda ett gränssnitt, ett program i en 

mobiltelefon används ofta till kortare aktiviteter, i olika kontexter och inte alltid med användarens 

fulla koncentration. Detta gör att gränssnitt i mobiltelefoner måste vara enkla att använda och det bör 

vara tydligt för användaren hur de kan agera i olika situationer. På grund av den mindre skärmen som 

mobiltelefonen har, jämfört med en dator, ställer detta även höga krav på hur gränssnittet bör 

utformas. Mobiltelefonen är ingen optimal enhet att visa stora mängder information och gränssnittet 

bör ha en minimalistisk design vilken flera forskare även påpekar i avsnitt 2.4.3 och 2.4.4.  

• Använd en estetisk och minimalistisk design och undvik element som inte tillför gränssnittet 

något värde. 

• Viktig information och länkar som används ofta bör placeras högst upp i gränssnittet, 

informationen bör därefter delas upp i flera hierarkier där användaren kan få tillgång till fler 

detaljer. 

• Undvik långa textstycken och dela upp information i kategorier. 

• Uttryck information kortfattat och koncist. 

• Designa för användning i flera olika kontexter, det vill säga med goda kontraster mellan text 

och bakgrund. 

• Programmet estetiska utseende bör väl integrera med dess funktion. 

• Designa för begränsad och delad uppmärksamhet, användargränssnittet bör kräva så lite som 

möjligt av användarens uppmärksamhet. 
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Tillförlitlighet och driftsäkerhet  

Gränssnitt i mobiltelefoner används i regel i korta tidsperioder och därför är det av stor vikt att 

användaren snabbt kan avsluta ett program när som helst. Samtidigt bör användaren få möjlighet att 

när som helst återuppta sin senaste aktivitet utan att någon information går förlorad vilket påpekas av 

Gong och Tarasewich i avsnitt 2.4.3. Nielsen och Shneiderman argumenterar för att minimera antalet 

förekommande fel i programmet, och om dessa uppstår bör de uttryckas på ett naturligt vis för 

användaren och föreslå en lösning på problemet.  

• Gör det möjligt för användaren att snabbt kunna avbryta en uppgift och även att återuppta 

den vid ett senare tillfälle utan att någon information går förlorad. 

• Undvik fel 

• Tillåt enkel felhantering 
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3. Metoder och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs hur projektet har genomförts, varje stycke börjar med att beskriva den 

aktuella metoden och därefter beskrivs hur, och varför metoden användes i projektet. Resultatet från 

metoderna presenteras i nästa avsnitt under rubriken resultat. 

3.1 Undersökningsobjekt 
Visma Spcs tillverkar ekonomisystem för små och mindre företag och huvudmålgruppen är företag 

som har 0-20 anställda. Visma Spcs erbjuder idag ca 30 stycken olika produkter inom bland annat 

bokföring, skatt och lönesystem. Företagets vision är att förenkla företagandet och har som mål att 

erbjuda produkter för vem som helst. Visma Spcs tjänster finns idag tillgängliga som windowsprodukter 

samt en del webbtjänster och nu vill de även undersöka ett outforskat område för dem, vilket är 

utveckling och design av mobilapplikationer. 

I fallstudien är syftet att undersöka och ta fram förslag på hur modulen Visma Tid/WebbTid kan 

utformas i en mobilapplikation. Visma Tid används bland annat för att registrera arbetade tider och 

utlägg, skapa löne- faktura- och bokföringsunderlag samt för att skapa register. Målet var inte att 

flytta samtliga delar av programmet till en mobilapplikation utan endast möjligheten för användarna 

utföra tidsregistrering, det vill säga registrera den tid de arbetar för olika kunder samt semester, 

frånvara etc. som sedan utgör grunden för faktura eller löneunderlag. 

3.2 Undersökningsupplägg 
En designprocess inom interaktionsdesign är ofta en iterativ process som går igenom flera olika 

stadier. Enligt Preece m.fl. (2007) finns det fyra grundläggande aktiviteter inom interaktionsdesign; 

identifiera behov och krav, designa, bygga interaktiva prototyper och utvärdera designen.  

I projektet användes ett liknande upplägg vilket visas i figur 3, kortfattat beskrivet så bestod projektet 

av fyra stycken faser där första fasen i projektet började med att utgå från teori som behandlar 

begreppen användbarhet, plattformoberoende gränssnitt och gränssnitt för mobiltelefoner. Samtidigt 

som detta gjordes genomfördes en målgruppsanalys med hjälp av intervjuer och en enkät för 

identifiera vilka behov och krav som användarna hade samt en analys av de befintliga system som 

fanns. 
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Figur 3. Studiens upplägg 

I andra fasen hade ett designramverk skapats utifrån den behandlade teorin som sedan användes vid 

utveckling av mobilapplikationen av Visma Tid. Ramverket användes som riktlinjer att följa vid 

utvecklingen där målet var att uppfylla varje princip i så hög grad som möjligt, till exempel att 

minimera användarens input och uttryck information kortfattat och koncist. Med hjälp av ramverket skapades 

ett flertal pappersprototyper som så småningom övergick till mer detaljerade och avancerade 

prototyper med fungerande navigation. 

I tredje fasen genomfördes användartester på den prototyp som hade skapats, testerna analyserades 

varefter utvalda element och navigation i prototypen designades om. 

I fjärde och sista fasen skapades en mer detaljerad prototyp som visade hur interaktionen med 

applikationen skulle kunna fungera samt hur vidare kan utveckling kan fortsätta. I denna sista fas 

gjordes även en analys av den teori som behandlats i projektet och den uppvisade prototypen för att 

utvärdera huruvida designramverket kan användas för fortsatt forskning och utveckling.  
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3.3 Tekniker och metoder 
I en designprocess finns det flera olika metoder att använda sig av beroende på var i processen 

projektet befinner sig och vilket mål man försöker uppnå. Olika metoder passar i regel bäst vid olika 

tillfällen, i början av ett projekt är det till exempel vanligt att börjar med att samla information om 

användarna och den miljö som man utvecklar för. Detta kan göras genom till exempel intervjuer, 

enkäter, eller observationer. I takt med att processen fortlöper så växer ofta andra behov fram, 

kanske börjar man skapa prototyper eller utvärderar befintliga system och efterhand testa sin egen 

design med användare. Med fördel används flera olika metoder för att samla information då varje 

metod har sina specifika fördelar och nackdelar. Att använda sig av flera olika metoder kallas 

triangulering och gör att man kan få flera olika perspektiv på informationen som samlas in. (Preece 

m.fl. 2007)  

3.3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvalitativa metoder hjälper till att förstå i vilket sammanhang en produkt eller ett gränssnitt kommer 

att användas och att identifiera beteende och mönster hos användare eller potentiella användare. 

Kvalitativa metoder används ofta för att ta reda på när, var och hur någonting utförs. Det finns flera 

olika metoder för kvalitativ forskning och några av de vanligaste är intervjuer, observationer och 

fältstudier. (Cooper, 2007) Kvantitativa metoder används ofta när målet är att ta reda på frågor som 

hur ofta, hur många, eller hur mycket och svarar i regel, till skillnad från kvalitativa metoder, inte på 

frågor som varför och hur. Exempel på kvantitativa metoder är enkäter, survey undersökningar och 

studie av dokumentation och statistik. (Preece m.fl. 2007) I projektet användes både kvantitativa och 

kvalitativa metoder för att uppnå en hög validitet och reliabilitet i undersökningarna. Fortsättningsvis 

beskrivs varje metod och hur de användes i projektet. 

3.4 Litteraturstudier 
För att skapa sig en större inblick inom området som utvecklas bör litteratur studeras som berör 

området för produkten eller gränssnittet. Detta kan vara allt från marknadsundersökningar, tekniska 

specifikationer, marknadsplaner, varumärkesstrategier med mera. En undersökning bör även göras av 

vilka existerande produkter som finns på marknaden idag och vilka potentiella konkurrenter som kan 

finnas. (Cooper, 2007) 

För att skapa en uppfattning om vilken typ av forskning som existerade inom området gjordes 

sökningar i databaser, böcker och på Internet. Sökord som bland annat användes i databaserna ACM 

och Google Scholar var: multidevice, device independence, multiplatform, mobile, handheld, application, usability, 

guidelines, etcetera. En undersökning gjordes även av vilka liknande tjänster som fanns på marknaden 
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för att skapa en uppfattning om vilken konkurrens som fanns och vad andra företag erbjöd för 

liknande tjänster. 

3.5 Analys av designprinciper 
Det finns ett flertal olika designprinciper föreslagna av många olika forskare. Designprinciper kan 

med fördel användas som stöd vid utveckling av interaktiva gränssnitt för att uppnå god 

användbarhet. De kan också användas vid utvärdering av befintliga gränssnitt där principerna kan 

formuleras som frågor. (Preece m.fl. 2007) 

Det finns många fler användbarhetsprinciper än de som har presenterats i teorin ovan, en avvägning 

var dock tvungen att göras då samtliga principer inom området användbarhet inte kunde analyseras. 

Anledningen till att forskarna Nielsen och Shneiderman valdes för vidare analys var bland annat för 

att de anses vara två mycket framstående forskare inom området. 

Inom utveckling av gränssnitt för mobiltelefoner finns också flera föreslagna principer även om detta 

område inte är lika utforskat som användbarhet. Även här var en avvägning tvungen att göras då 

samtliga aspekter inte kunde analyseras. Principerna som redovisas i teorin är de som ansågs vara av 

störst vikt inom projektet och då utvecklingen av mobilapplikationen var anpassade till Apple iphone 

skedde även en analys av designprinciper föreslagna av Apple Inc (Apple, 2010). 

3.6  Intervjuer 
Intervjuer kan genomföras på flera olika vis, beroende på hur stor kontroll personen som styr 

intervjun har så klassificeras de som strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade.  

Strukturerade intervjuer är planerade så att alla frågor är förutbestämda och i regel ställs inga följdfrågor, 

oavsett vad den intervjuade personen svarar. Frågorna är oftast korta, koncisa och ställs i en 

förutbestämd ordning som är densamma för samtliga intervjuer som genomförs. Ostrukturerade 

intervjuer kan liknas vid en konversation kring ett förutbestämt ämne. Frågorna som intervjuaren 

ställer är öppna och resultatet som ges från en ostrukturerad intervju handlar mycket om hur i stor 

omfattning intervjuaren kan styra intervjun i rätt riktning för att svar på de frågor som denna har. I 

ostrukturerade intervjuer kan varje intervju se olika ut och intervjuaren kan ställa olika frågor 

beroende på vem de intervjuar. Semistrukturerade intervjuer är en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer där både öppna och stängda frågor ställs av personen som intervjuar. I de 

flesta fall används ett manus som är indelat i olika ämnen av intervjuaren men de ställs inte alltid i 

den specifika ordningen som det är planerat. Hur intervjun fortlöper bestämmer hur, och i vilken 

ordning frågorna ställs och det viktigaste är att täcka in alla frågor snarare än i vilken kronlogisk 

ordning de följer. Vid semistrukturerade intervjuer ställs ofta följdfrågor för att täcka in så mycket 
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som möjligt om ett särskilt ämne, frågor som ofta ställs är varför, hur och när någonting utförs. (Baily, 

2007; Preece m.fl. 2007) 

Den mest lämpade ansatsen bestäms av målet med intervjun och vilka frågor som måste besvaras. I 

början av ett projekt finns kanske inte några specifika frågor att söka svar på utan en undersökning 

görs av området som utvecklingen kommer att ske inom och kanske vill man skaffa sig en generell 

uppfattning om en designidé. I detta fall är det förmodligen bäst att börja med ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Desto längre projektet pågår ju mer specifika frågor sökes i regel svar på 

och då kan det vara lämpligare med strukturerade intervjuer. (Preece m.fl. 2007) Vidare föreslår 

Cooper (2007) att det är viktigt att intervjua både nuvarande användare och nya, potentiella 

användare vid utveckling av program och gränssnitt.  

Fördelen med intervjuer är att de kan ge betydligt utförligare och mer detaljerad information än vad 

till exempel en enkät kan ge. Personen som intervjuar kan ställa följdfrågor beroende på vad de får 

för svar från den intervjuade personen och det ger en möjlighet att avläsa kroppsspråk och spontana 

reaktioner. Nackdelen å andra sidan är att det är tidskrävande och vid ostrukturerade intervjuer kan 

det ge väldigt mycket data som är svåranalyserad. (Preece m.fl. 2007) 

Vid genomförande av intervjuer är det viktigt att personen som blir intervjuad inte känner sig 

obekväm och att de förstår frågorna som intervjuaren ställer. Frågorna bör vara korta och precisa och 

ett språk som användaren känner sig bekväm med bör användas. Tekniska termer och ledande frågor 

bör undvikas då detta kan göra att personen som blir intervjuad inte svarar som hon egentligen tycker 

och tänker. Intervjuer kan med fördel planeras enligt tratt-tekniken genom att börjar med en 

introduktion som förklarar varför intervjun genomförs, därefter ställs enkla frågor som efterhand blir 

mer och mer specifika. Intervjun avslutas med fördel genom ett par generella frågor för att minska 

spänningen som eventuellt har uppstått. (Bhamhra, Chaudhary, 1998; Preece m.fl. 2007) 

Parallellt med litteraturstudierna genomfördes intervjuer med Visma Spcs nuvarande kunder. 

Intervjuer valdes som metod då de kan ge en stor inblick i hur användarna arbetar samtidigt som de 

går relativt snabbt att genomföra. Fältstudier och observationen är två andra mycket effektiva 

undersökningsmetoder men är också mer tidskrävande.  

Visma Spcs kunder som kontaktades var nuvarande användare av Visma Tid och ansågs vara 

potentiella användare av en tidsregistreringsapplikation för en mobiltelefon. Personerna kontaktades i 

ett första skede via telefon där de fick information om att en eventuell mobiltelefonapplikation av 

Visma Tid skulle utvecklas och frågan om de eventuellt skulle vara intresserade av en sådan tjänst. 

Målet var då att finna den rätta målgruppen för en sådan tjänst och på så vis kunna ta reda på vad 

som skulle vara önskvärt att kunna utföra i mobiltelefonen. Då flera av företagen tackade nej vid en 

sådan fråga ändrades så småningom ansatsen till att Visma Spcs gärna vill få träffa deras kunder och 

ta reda på vad de tyckte om programmet Visma Tid och hur de använder det. I detta skede var det 

fler företag som gick med på en intervju och fem stycken möten bokades. En avvägelse fick göras 
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huruvida det viktigaste var att prata med nuvarande användare av Visma Tid eller användare som 

gärna skulle vilja använda en mobilapplikation då risken fanns att dessa skulle vara för svåra att få tag 

på. I detta skede ansågs det viktigaste vara att ta reda på hur nuvarande användare brukade 

programmet undersöka om de skulle vara i behov av en mobilapplikation, snarare än att ta reda på 

detaljer om vilka uppgifter de skulle vilja utföra. 

Fem intervjuer bokades varav en var en telefonintervju, tyvärr var en intervju dock tvungen att 

avbokas och endast fyra intervjuer kunde genomföras. Målet var att genomföra alla intervjuer i 

användarnas naturliga miljö, det vill säga genom att besöka dem på företaget de arbetade på då det 

har visat sig att människor ofta har enklare att prata om de känner sig bekväma i sin egen miljö 

(Preece m.fl. 2007). I fallet då telefonintervjun bokades bortsågs däremot möjligheten att göra ett 

besök på grund av det fysiska avståndet. Personen som bokades för telefonintervjun hade sedan 

tidigare uttryckt behovet av att kunna registrera arbetad tid utanför kontoret vid besök hos kunder 

och därav ansågs detta vara en viktig källa för information. Av de resterande intervjuerna 

genomfördes tre av dessa på företagen som personerna arbetade på. Den fjärde och sista intervjun 

var en tidigare anställt, och nuvarande konsult inom de system som Visma Spcs tillhandahåller. 

Personen var själv användare av programmet Visma Tid och var på tillfälligt besök i Visma Spcs 

lokaler vilket gjorde att denna intervju kunde genomföras anspråkslöst.  

Den första intervjun genomfördes tätt inpå att intervjufrågorna var sammanställda och därav fanns 

inte utrymme för att genomföra någon pilotstudie innan intervjun genomfördes. Då den kontaktade 

personen drev ett enmansföretag hade denna inte mycket ledig tid och därför togs chansen att 

genomföra denna intervju trots allt. Efter första intervjun diskuterades intervjufrågorna med en 

kollega varpå ytterligare ett par frågor lades till, de reviderade frågorna förblev desamma för de 

kommande tre intervjuerna. Frågorna som ställdes i telefonintervjun var desamma men skiljde sig 

något i dess utformning från övriga intervjuer, dels på grund av sättet att utföra intervjun och dels för 

att personen som intervjuades var en ny användare av Visma Tid. Frågorna ställdes mer i ett 

undersökande syfte, till exempel; hur ofta tror du att du kommer att arbeta utanför kontoret? Samt hur ofta tror 

du att du kommer att registrera dina tider? Målet med denna intervju blev således till större del att ta reda 

på vilket behov som fanns av en mobilapplikation av Visma Tid snarare än att ta reda på hur 

personen sedan tidigare använde programmet. 

Samtliga intervjuer som genomfördes var semistrukturerade, personen som förde intervjuerna hade 

ett antal förutbestämda frågor men de ställdes inte alltid i samma kronologiska ordning då intervjuns 

fortlöpning fick avgöra när passande frågor kunde ställas. Denna utformning valdes då det ansågs 

vara mest lämpligt utefter vad målet med intervjun var, att få en inblick i hur, var, varför och när de 

använder programmet Visma Tid. Samtliga intervjuer började med en introduktion till varför 

intervjun genomfördes och därefter fick intervjupersonen förfrågan om det gick bra att ljudet under 

intervjun spelades in. Intervjun inleddes därefter med enkla, allmänna frågor om personen som 

intervjuades, företaget de arbetade på etc. och därefter blev frågorna mer specifika, intervjun 



      Henrik Johansson 
- 28 - 

avslutades med allmänna frågor där det gavs utrymme för personen att utrycka åsikter som inte hade 

täckts in av resterande frågor (se bilaga 1). Samtliga intervjuer spelades in bortsett från den 

telefonintervju som genomfördes, på grund av tekniska begränsningar fanns det inte möjlighet att 

spela in denna. Då de resterande intervjuer spelades in gjordes väldigt få anteckningar under 

intervjuernas gång och det mesta fokus låg på att skapa en naturlig dialog med personerna som blev 

intervjuade. Direkt efter varje intervju var genomförd lyssnades samtalet igenom och intervjun 

dokumenterades genom att anteckna vad personen ifråga svarade på respektive fråga. Detta för att 

undvika att missa viktiga aspekter som annars lätt hade glömts bort och då tiden intervjuerna 

genomfördes var utsträckt över tre veckor var noggrann dokumentation nödvändig. Intervjuerna 

genomfördes mellan två personer, en som förde intervjun, och en som blev intervjuad, vid ett av 

tillfällena medverkade dock en anställd från Visma Spcs och då fick den intervjuade svara på frågor 

från två personer. 

För att säkerhetsställa att god validitet och reliabilitet uppnåddes i projektet användes både intervjuer 

och en enkät som datainsamlingsmetod. Då endast ett fåtal intervjuer var möjliga att genomföras var 

enkäterna en viktig del för att stärka målgruppens validitet. För att ändå upprätthålla en god validitet i 

intervjuerna var det även av stor vikt att ljudet spelades in för en senare analys. 

3.7 Enkäter 
En vanligt kvalitativ metod är enkäter som har fördelen att de med relativt enkla medel kan spridas 

till ett stort antal människor. Enkäter kan med fördel användas när svar sökes på specifika frågor och 

när de distribueras till ett stort antal människor kan de ge en bred allmän uppfattning.  Nackdelen 

däremot är att det kan vara svårt att utforma tillräckligt bra frågor som ger ett mätbart resultat och att 

antalet svarande ofta är betydligt lägre än antalet som får enkäten. Vid utformning av enkäter är det 

viktigt att frågorna är tydliga och inte kan missuppfattas av respondenterna samtidigt som det kan 

vara tidskrävande att analysera den data som enkäten ger. Många enkäter börjar med frågor som ger 

bakgrundsinformation om användarna som till exempel ålder, kön etc. Innehåller enkäten många 

frågor kan de med fördel delas in efter kategorier för att göra enkäten mer lättförstådd och logisk. 

(Preece m.fl. 2007) 

Visma Spcs hade redan innan projektets början tänkt skicka ut enkäter till deras kunder som använde 

programmet Visma Tid för att undersöka vilka deras användare var. Frågorna som ställdes i enkäten 

var därav ej påverkbara från det aktuella projektet synpunkt, dock kompletterades enkäten med två 

ytterligare frågor som kunde vara till hjälp för projektet, frågorna som enkäten kompletterades med 

var: Har företaget behov av att kunna registrera tider och utlägg/material via en mobilapplikation? Om ja, på vilken 

typ av mobiltelefon/plattform? Enkäten kunde till viss del användas som stöd i förståelsen av en typisk 

användare av programmet Visma Tid där flera av frågorna samlade in bakgrundsinformation om 
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användaren och hur ofta de använde programmet, information som med fördel kan samlas in genom 

enkäter (Preece m.fl. 2007). Enkäten bestod av 21 stycken frågor som återfinns i bilaga 2. 

I enkäten som skickades ut ställdes frågan om användarna var i behov av att registrera sina tider eller 

utlägg/material via en mobilapplikation. Då detta är en väldigt konkret fråga kräver det ett svar där 

användaren är övertygad om att de är i behov av en sådan applikation för att de ska svara ja. Detta 

kan haft viss påverkan på resultatet då människor ibland kan ha svårt att se ett behov av en produkt 

innan den finns tillgänglig och börjar använda den.  

3.8 Personas 
Cooper (2007) beskriver personas som en modell som är baserad på användarbeteende och 

motivationer från riktiga användare. En persona är ingen riktigt person utan en modell som är 

baserad på undersökningar av hur riktiga användare beter sig, hur de tänker och vad de försöker att 

uppnå och varför En persona är inte baserad på stereotyper och generalisering av vilka ens användare 

är. Personas kan användas under designprocessen för att förstå användarens mål i olika kontexter och 

vara ett hjälpmedel under designprocessen då de visar användarens mål och behov. 

Modeller som personas är kraftfulla verktyg för att representera komplexa strukturer och relationer i 

syfte att bättre kunna förstå, diskutera och föreställa sig var och hur en produkt ett gränssnitt 

kommer att användas. Om ingen modell används för att bearbeta insamlad information från 

intervjuer, observationer, enkäter eller fokusgrupper så återstår endast obearbetad data som 

anteckningar, inspelningar och intryck som kan vara svårt att visualisera och konkretisera. (Cooper, 

2007)  

En persona skapades i projektet med hjälp av den bakgrundsinformation som skaffades av 

användarna genom intervjuer och en enkät. Svaren från intervjuerna och resultatet från enkäten 

användes sedan för att identifiera likheter och skillnader i användarnas beteende, behov och mål. 

Denna information fick främst genom intervjuerna och enkäten användes mest för att se inom vilken 

bransch flest användare arbetade, vilken ålder de befann sig i och hur ofta de använde Visma Tid. 

Intervjuerna användes mer för att ta reda på hur en användare av Visma Tid arbetade, hur deras 

rutiner såg ut och vilka mål de hade med programmet. Informationen sammanställdes och 

konkretiserades för att utifrån detta skapa en persona (se bilaga 4) som så småningom användes som 

stöd vid utvecklingen av mobilapplikationen Visma Tid. 

3.9 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är en redogörelse av vad en tänkt produkt ska göra eller hur den ska fungera. 

Målet med en kravspecifikation är att det ska bli så klart som möjligt vad som ska gå att utföra med 

produkten och hur det ska fungera, emellertid finns det olika nivåer av kravspecifikationer och det är 
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inte alltid som de visar hur en produkt ska fungera. Kravspecifikationer kan också innehålla flera 

olika sorters krav såsom funktionella krav, som anger vad produkten ska göra, datakrav, som bland 

annat anger hur ofta informationen bör uppdateras, Kontextuella krav, som anger var produkten 

kommer att användas och användarkrav, som identifierar vilken typ av användare som man utvecklar 

för. (Preece m.fl. 2007) 

Utifrån intervjuerna med användarna av Visma Tid samt den enkät som skickades ut skapades en 

kravspecifikation (se bilaga 5) för att identifiera och skapa en överblick över vilka uppgifter som 

skulle gå att utföra i mobilapplikationen. I detta steg gjordes även en efterfrågan bland de personer 

som sedan länge tillbaka hade arbetat med windowsprogrammet, Visma Tid, i ett försök att ta reda på 

vad de ansåg vara viktigast för deras användare att kunna utföra i en kommande mobilapplikation. 

Tanken var att även kunna utläsa ytterligare information utifrån de databaser som används för 

programmet, informationen kunnat visa vad de allra flesta användarna registrerar men på grund av 

den begränsade tiden som fanns så kunde detta inte genomföras.  

3.10 Scenarier 
Scenarier är ett sätt att beskriva de aktiviteter som användaren måste göra för att uppnå ett mål. 

Scenarier kan skapas i olika stadier i designprocessen, inledningsvis kan scenarierna visa hur en 

användare utför en uppgift för att uppnå ett mål utan att gå in på detaljer som hur interaktionen sker, 

tekniska aspekter eller mjukvara i produkten. Nästa steg kan vara att skapa nyckelvägsscenarier som 

mer specifikt beskriver hur interaktionen kan ske med ett gränssnitt eller en produkt och slutligen kan 

valideringsscenarier skapas som mer generellt beskriver hur produkten eller gränssnittet kan användas 

i olika situationer. Scenarier är ett sätt att bearbeta den insamlade data från tidigare stadier i 

designprocessen och ett steg i att fastställa krav och behov från användarna. (Cooper, 2007; Preece 

m.fl. 2007)  

Scenarier skapades för att kunna visa hur en typisk användning av mobilapplikationen Visma Tid 

skulle kunna se ut. Genom intervjuerna togs information fram om hur användarna arbetar och hur en 

vanlig arbetsdag ser ut, detta låg sedan till grund för skapandet av de scenarier som återfinns i bilaga 

6. Scenarierna skapades för att kunna relatera till hur produkten skulle kunna utnyttjas och i vilka 

olika kontexter den skulle användas. Scenarierna som skapades var relativt generella till sin 

utformning och visade inte i detalj hur varje uppgift skulle kunna utföras. Enligt Cooper (2007) bör 

scenarier fokusera på vilka mål användaren har med produkten och detta var även det som var fokus 

vid utformningen av scenarierna i projektet. 
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3.11 Prototyper 
Prototyper är användbara hjälpmedel vid utveckling av nya produkter eller gränssnitt, de kan fungera 

som hjälpmedel för att testa nya idéer för sig själv, visa förslag för kommande användare och till att 

utvärdera en ny design. Prototyper kan göras på flera olika vis, allt ifrån pappersprototyper som bara 

visar bilder, till fullt fungerande system där all interaktion och navigation fungerar. Ofta skapas  low-

fidelity prototyper  till en början vilket är en mycket förenklad version av hur den färdiga produkten 

kommer att se ut. Det kan vara allt ifrån skisser på ett papper till en träbit i samma form som den 

slutgiltiga produkten kommer att ha. Low-fidelity prototyper är effektiva designhjälpmedel då de är 

billiga, enkla och går snabbt att göra för att undersöka alternativa designer och idéer, vilket är särskilt 

viktigt i ett tidigt stadie av utvecklingen. High-fidelity prototyper däremot är ofta väldigt lika den 

slutgiltiga designen av produkten och samma material används ofta om det är en fysisk produkt. 

High-fidelity prototyper har ofta fullt fungerande navigation och kan med fördel användas för 

användartest. Nackdelen däremot är att de blir dyrare, tar längre tid att göra och är svårare att ändra 

på. (Preece m.fl. 2007) 

Baserat på den målgruppsanalys och förstudie som genomfördes började efterhand low-fidelity 

prototyper att skapas med penna och papper. Baserat på persona, scenarier och kravspecifikationen 

som skapats visualiserades de idéer och tankar som fanns angående hur gränssnittet för 

mobilapplikationen skulle kunna se ut. Det övergripande målet var i detta stadie att skapa ett flöde 

över hur användaren skulle navigera i gränssnittet och skisserna innehöll relativt få detaljerade 

element.  

När ett första flöde hade skapats över hur användarens interaktion skulle se ut gjordes en mindmap, 

eller tankekarta, för att visualisera de olika funktioner som gränssnittet skulle innehålla och dess 

relation till varandra. Här utvecklades flera alternativa designidéer och flera olika lösningar togs fram 

på samma problem i syfte att så småningom finna den bästa lösningen på användarens behov och 

mål. Under designarbetet gjordes fortlöpande avstämningar mot kravspecifikationen samt 

designramverket för att säkerställa att gränssnittets design uppfyllde användarnas mål.  

Designarbetet var en iterativ process och flera olika förslag skapades, i figur 4 visas några av de tidiga 

pappersprototyper som skapades som förslag på hur en tänkbar design skulle kunna visualiseras. 
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Figur 4. Tidiga pappersprototyper av gränssnittet.   

Utifrån enklare pappersprototyper fortsatte sedan skissningsarbetet till att utveckla mer konkreta 

förslag på hur gränssnittet skulle kunna se ut. Här användes också PowerPoint som 

visualiseringsverktyg för att snabbt kunna visa en tänkt designidé. Fördelen med PowerPoint som 

verktyg i detta stadie var att snabbt kunna skapa en design och interaktion i gränssnittet som sedan 

kunde visas direkt i mobiltelefonen i pdf-format. I figur 5 visas exempel på de tidiga förslag som 

skapades med hjälp av PowerPoint där störst fokus låg på interaktion snarare än grafisk design. Att 

visa gränssnittet direkt i mobiltelefonen skulle visa sig vara väldigt användbart då gränssnittet även 

senare kunde testas i sin riktiga miljö där det skulle användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Low-fidelity prototyper skapade i PowerPoint. 

Då designarbetet är en iterativ process återgick arbetet flera gånger till att skissa upp snabba 

pappersprototyper för att testa en hur ett särskilt element eller funktion skulle designas. Efterhand 

som gränssnittet utvecklades med hjälp av papper och penna samt PowerPoint började high-fidelity 
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prototyper sedan att skapas i Adobe Photoshop där fokus låg på hur gränssnittets grafiska element 

skulle gestaltas. 

Den slutgiltiga prototypen skapades i Adobe Flash för att visualisera hur gränssnittet skulle uppträda 

vid interaktion av användaren. Med Flash som verktyg kunde animationer skapas som visade på hur 

gränssnittets olika funktioner och aktiviteter skulle visa sig för användaren. En prototyp i Flash är 

ofta ett enklare sätt att skapa en mer avancerad prototyp och således ett bra sätt att visa hur den 

slutgiltiga produkten kommer att fungera. Nackdelen i detta fall var att Flash inte kunde användas 

direkt i iphone och därav kunde inte heller prototypen visas i sitt rätta element. Detta faktum 

åsidosattes dock eftersom gränssnittets navigation redan hade illustrerats direkt i telefonen genom en 

pdf-fil där den mesta navigationen var möjlig. 

3.12 Användartest 
Användartest är en metod för att testa ett system och dess interaktion när det används av typiska 

användare. Målet med användartester är oftast är mäta hur användbart ett system är i form av till 

exempel hur lätt det är att lära eller hur effektivt användaren kan uppnå sina mål, men även vilka 

problem de stöter på under tiden. (Cooper, 2007; Preece m.fl. 2007) Användartester genomförs ofta i 

kontrollerade miljöer där användaren genomför ett antal förutbestämda uppgifter medan då 

observeras och data dokumenteras. Vilken väg de tar för att lösa en uppgift, antal fel de gör på vägen 

samt hur lång tid det tar att slutföra uppgiften är data som ofta utläses. Det finns flera olika metoder 

för att samla in data under ett test och man kan bland annat mäta antalet tangentnedslag som 

användaren gör vid en dator, antalet musklick, eller spela in hur användaren navigerar på skärmen. 

Att ta fotografier och föra anteckningar är två andra sätt att dokumentera ett användartest. Ett vanligt 

problem med användartester är att det inte går att veta vad användaren tänker eller varför de agerar 

på ett särskilt vis. Ett sätt att undvika detta problem är att använda sig att think-aloud, eller tänka-

högt, metoden. Användaren blir då ombedd att tala ut sina tankar och allt den försöker att göra för 

den som observerar vilket kan skapa en större förståelse för vilka problem som kan uppstå och 

varför användaren agerar på ett särskilt vis. Efter ett användartest är slutfört är det vanligt att 

användaren får svara på en enkät eller att en intervju genomförs där användarna får svara på frågor 

som inte har kunnat observeras under testet. (Preece m.fl. 2007) 

En viktig sida av användartest är hur de genomförs och bör vara noga planerade, emellertid måste 

dock verkliga begränsningar beaktas och kompromisser kan vara tvungna att göras. Till exempel kan 

det vara bättre att genomföra några få Quick and dirty tester istället för att inte göra några 

användartester överhuvudtaget. Quick and dirty test syftar till att utföra kortare, snabba tester med en 

eller två användare för att få snabb feedback om en design. Mer noggranna tester är dock att föredra 

och varje test bör vara så noga planerat att samma test kan genomföras flera gånger om. Användaren 

bör få information om vad testet går ut på och hur det ska genomföras, hur lång tid det kommer att 
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ta och vilka rättigheter de har. En viktig del av testet är att få användaren att känna sig lugn och 

bekväm i situationen de befinner sig i. (Ibid) 

Enligt Nielsen (1993) är 5 stycken användartest vanligtvis tillräckligt för att finna ungefär 80% av alla 

användbarhetsproblem som finns. Nielsen påpekar dock också att designprocessen bör vara iterativ 

och flera tester bör genomföras i olika faser. Att först testa, sedan designa om och därefter 

genomföra ytterligare tester identifierar flest användbarhetsproblem. Det kan dock finnas tillfällen då 

fler testpersoner bör användas, till exempel när användare från flera olika grupper involveras som till 

exempel föräldrar och barn. De olika grupperna kan då ha väldigt olika beteende och därför är det en 

god idé att involvera användare från båda grupperna, Nielsen rekommenderar 3-4 användare från 

varje grupp då det finns två olika sorters användare. (Useit, 2000) 

Målet med att utföra användartester var att utvärdera huruvida applikationen uppfyllde användarens 

mål på ett effektiv och tillfredställande vis samt att få feedback om vad som kunde förbättras. Tidigt i 

designprocessen användes även quick and dirty utvärderingar för att snabbt få feedback om en tänkt 

designidé och hur den kunde utvecklas. 

Quick and dirty utvärderingarna var informella och genomfördes med personer som var tillgängliga 

vid det särskilda tillfället då de behövdes. Personerna som testade gränssnittet var sedan tidigare vana 

vid mobiltelefoner med pekskärmar men inga faktiska användare av tidsregistreringsprogrammet 

Visma Tid eller WebbTid. Syftet med dessa tester var inte att genomföra en noggrann utvärdering av 

gränssnittet utan endast att få snabb feedback och respons på en utvald del eller aktivitet i 

gränssnittet. Vid quick and dirty testerna visade gränssnittet direkt i mobiltelefonen genom en pdf-fil 

som beskrevs i prototypavsnittet, där endast viss navigation var möjlig.  

Användartesterna som utfördes i den tredje och näst sista fasen genomfördes både med personer 

som kunde anses vara experter samt med personer som aldrig tidigare hade använt Visma Tid eller 

WebbTid. Avsikten med användartesterna var att genomföra dem med riktiga användare av 

tidsregistreringsprogrammen och eventuellt åter ta kontakt med användarna som intervjuades i ett 

tidigt stadie i projektet. Under projektet gång visade det sig dock vara svårt att boka tid med 

användarna då de var mycket upptagna, eftersom projektet dessutom ägde rum under en begränsad 

tidsperiod ansågs det vara ogenomförbart att utföra tester med riktiga användare.  

Personerna som utförde testerna befann sig inom företaget på Visma Spcs och 8 personer 

kontaktades för de användartester som genomfördes. Personerna valdes ut under kriterierna att de 

skulle äga, eller vara bekväma vid användningen av en mobiltelefon med pekskärm. Syftet var 

därutöver också att finna både personer som kunde något av programmen Visma Tid eller WebbTid 

samt de som inte hade någon tidigare kunskap om systemen. 4 av de personer som valdes ut kunde 

sedan tidigare något av programmen samt resterande 4 hade ingen tidigare kunskap om något av 

systemen. 
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Användartesterna genomfördes i ett stängt rum avskilt från personens ordinarie arbetsplats och 

började med att de fick en introduktion till vad mobilapplikationen hade för syfte, vad testet gick ut 

på och hur de skulle genomföras. Varje person blev ombedd att tänka högt under testet och tala ut 

vad de tänkte. Användarna fick 4 stycken uppgifter att utföra (se bilaga 7) och efter testet fördes en 

dialog mellan användaren om hur de upplevde gränssnittet och navigationen. Applikationen testades i 

en iphone och då gränssnittet endast var en prototyp var samtliga element i gränssnittet inte 

funktionella. Då prototypen upplevdes relativt instabil om användaren inte var väldigt tydlig i sina 

gester i gränssnittet så var det personen som höll i testet som navigerade åt användaren, personen 

fick således tänka, och tala om vart de villa navigera. Detta upplägg användes då risken annars fanns 

att gränssnittet skulle uppträda på oönskat vis om användaren själv skulle navigera. 

Varje test pågick i ca 30 minuter och testet dokumenterades genom anteckningar. Användartester kan 

med fördel dokumenteras genom videoinspelning (Preece m.fl. 2007), men detta är även en väldigt 

tidskrävande metod för vidare analys och då anteckningar fungerade bra användes detta för samtliga 

tester. 

Efter att samtliga användartester hade genomförts identifierades och sammanställdes den 

information som testerna hade frambringat. De största problemen och åsikterna som användarna 

hade haft identifierades för att kunna prioritera vilka element eller aktiviteter som skulle utvecklas 

vidare inom projektet och åtgärdas innan skapandet av den slutgiltiga prototypen.  

Användartesterna som genomfördes dokumenterades endast med hjälp av anteckningar vilket kan ha 

påverkat det resultat som faktiskt togs ut från testerna. Testet genomfördes med hjälp av think-aloud 

metoden vilket gjorde det möjligt att identifiera vad användarna tänkte och var de hade problem i 

gränssnittet, för att uppnå en bättre tillförlitlighet hade med fördel testerna spelats in med både bild 

och ljud för en djupare analys. Samtliga användare genomförde samma scenerier i gränssnittet och 

efter att testet slutförts ställdes ett antal frågor om hur användarna upplevde gränssnittet. Dock 

följdes inget förutbestämt manus med följdfrågor vilket gjorde det svårare att jämföra testerna med 

varandra. Testets validitet kan ytterligare diskuteras då endast särskild funktionalitet var möjlig i att 

utföra i gränssnittet. Testet gav därför inte heller möjlighet för användaren att utforska gränssnittet 

genom att testa sig fram och trycka på knappar för att se vart de hamnar. Gränssnitt i mobiltelefoner 

innehåller idag också många grafiska animationer och svepande rörelse som på sätt och vis hjälper 

användaren att förstå vad som händer i gränssnittet. Inga sådana animationer var möjliga i prototypen 

och kan därför ha gjort det svårare att navigera.  
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4. Resultat 
Resultatavsnittet är uppdelat i två olika sektioner, först visas resultat från de metoder som användes 

för att samla in information om användarna av Visma Tid och som har legat till grund för utveckling 

av mobilapplikationen, här presenteras också resultatet utifrån de användartester som genomfördes. I 

avsnitt 4.5 visas det faktiska resultatet av hur programmet Visma Tid har utformats som en 

mobilapplikation 

4.1 Intervju 
Genomförande av intervjuer genererar ofta väldigt mycket information om de användare som 

intervjuas. Denna information måste på något sätt analyseras och konkretiseras för att kunna vara till 

användning för fortsatt utveckling. Då intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade 

lämnades det ett relativt stort utrymme för den intervjuade personen att prata fritt. Detta resulterar i 

mycket kvalitativ information som kan vara svår att åskådliggöra och jämföra mellan de fyra olika 

intervjuerna som utfördes, samtidigt gav det mycket relevant information som hade varit svår att 

samla in på annat vis. I följande avsnitt sker den tolkning och kategorisering som krävs utifrån 

intervjuerna och visar på de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån dessa.  

Var arbetar användarna? Samtliga intervjupersoner hade arbeten där de befann sig på sin arbetsplats 

ibland, och ibland arbetade utanför kontoret med att till exempel besöka kunder, en av dessa 

uttryckte att han alltid kommer att arbeta ute hos kunder och är i stort behov av att kunna registrera 

sina tider på resande fot. Besöken utanför kontoret var skilda till antalet då somliga var ute varje dag 

medan andra besökte kunder någon gång i veckan.   

Teknikvana. Tre av fyra intervjupersoner använder kalenderfunktionen i mobiltelefonen och har den 

synkad med sin dator på kontoret, den fjärde och sista har det inte idag men har som mål att använda 

det i framtiden. Telefonen används i allmänhet både till att ringa med, läsa e-post och ibland för att 

boka möten eller använda Internet. Två av användarna ägde idag en smartphone medans en tredje 

tänkte köpa en inom en snar framtid. 

 Hur ofta och när används Visma Tid? Samtliga intervjupersoner använder Visma Tid för att registrera 

sin arbetade tid dagligen och oftast flera gånger per dag. Dock kan det variera från att ha en kund per 

dag till fem kunder per dag. En trend kunde identifieras där flera av de intervjuade personerna 

uttryckte att det var mycket viktigt att registrera sina tider direkt efter varje kund de arbetat då de 

annars lätt glömde bort att debitera tid för kunden, detta var särskilt märkbart för de som hade flera 

kunder per dag. Två personer använde, eller hade som mål att använda, Visma Tid och registrerade 

sina tider i slutet på dagen när de kom hem eller eventuellt dagen efter. En av dessa uttryckte också 

att det ofta hände att han glömde bort att registrera tider för ett par dagar tillbaka.  
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Vad är viktigt i Visma Tid? Samtliga intervjupersoner uttryckte vikten av att det måste vara enkelt att 

registrera sina tider och att få en överblick över var de lägger tiden de arbetar. Målet är således att 

kunna debitera så mycket arbetad tid som möjligt på en dag. 

Mål och behov. Vid tre av fyra intervjuer märktes en viss skepsis mot möjligheten att registrera sina 

tider genom en mobilapplikation. Ofta ansåg de att det fungerade bra så som de arbetade nu, det vill 

säga genom att registrera sina arbetade tider efter ett besök hos en kund då de kom tillbaka till 

kontoret eller dagen efter. Det märktes dock en tydlig trend hos de intervjuade personerna då de vid 

intervjuns början hade en skeptisk inställning till att registrera sina tider genom mobiltelefonen, desto 

längre intervjun fortlöpte så visade dock samtliga personer själva exempel på när de kunde ha 

användning av att snabbt kunna registrera sina tider via telefonen, till exempel när de var ute och 

körde bil och besökte kunder. En av de intervjuade ändrade helt sin åsikt under intervjun till att från 

början inte se ett användningsområde för tidsregistrering via telefonen, till att själv uttrycka att han 

förmodligen skulle ha användning av en sådan mobilapplikation. Den fjärde och sista 

intervjupersonen var den enda som direkt uttryckte att han skulle vilja registrera sin arbetade tid via 

en mobilapplikation.   

Resultatet och intrycken från intervjun innefattar betydligt mer information än vad som kan 

sammanfattas i ett fåtal stycken, målet är inte att visa precisa svar utifrån varje intervju utan endast att 

försöka se skillnader och likheter i användarnas beteende, behov och mål.  

4.2 Enkät 
Som tidigare nämnt skickades inte enkäten ut endast för projektets syfte, detta resulterade i att av de 

21 frågor som enkäten bestod av så vad det endast 7 frågor som ansågs vara av värde för projektets 

vägnar. Frågorna samlade in bakgrundsinformation om användarna av Visma Tid och svarade på 

frågor som: Vilken åldersgrupp användarna befann sig i, hur ofta de använde Visma Tid, vilka 

uppgifter de utförde samt om de var i behov av att registrera tider via en mobilapplikation, och i så 

fall i vilken typ av plattform. Enkäten bestod sammanlagt av 21 stycken frågor och skickades ut 

genom e-post till 972 stycken av Visma Spcs kunder, av dessa svarade 252 stycken under en 

tidsperiod på 14 dagar. Under denna tid genomfördes 1 påminnelse och detta gav en svarsfrekvens 

på 27% som anses vara en relativt god svarsfrekvens med avseende på undersökningens upplägg 

(Plan Survey, 2008). Enkätens samtliga frågor återfinns i bilaga 2 och resultatet från de frågor som 

ansågs vara av störst värde återfinns i bilaga 3. Nedan följer en sammanfattning av vilka resultat som 

ansågs vara viktigast för projektet. 

Enkäten visar att flest användare av Visma Tid arbetar inom byggverksamheten, tätt följt av 

Data/IT/Telecom och Redovisning/Revision och många av företagen har funnits i mellan 4-15 år. 

De flesta användare är mellan 45-54 år gamla och 60% av de svarande är män. 38% av företagen har 

en användare av Visma Tid och 59% använder programmet dagligen. Tidsregistrering sker ofta flera 
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gånger per dag och en övervägande del registrerar sina tider 2-5 gånger var dag. 58% av de svarande 

uppger att de inte har behov att registrera sina tider eller utlägg och material via en mobilapplikation. 

4.3 Persona, kravspecifikation & scenarier 
Intervjuerna som genomförts har frambringat mycket kvalitativ data vilket kan vara något svårt att 

sammanställa och konkretisera, ett vanligt sätt inom interaktionsdesign är att skapa en persona som 

beskrevs i avsnitt 3.3.5. Utifrån intervjuerna och resultatet från enkäten har en persona skapats (se 

bilaga 4) för att illustrera en typisk användare av Visma Tid och en framtida mobilapplikation. De 

utvalda svaren från enkäten samt den kvalitativa data från intervjuerna ger en uppfattning vilka de 

potentiella användarna är av en tidsregistreringsapplikation samt hur ofta Visma Tid används idag. 

Det har också gett svar på frågor som vad som är viktigt att kunna utföra vid tidsregistrering samt när 

och hur användarna arbetar och registrerar sina tider idag.  Detta har sammanställts till en 

kravspecifikation samt scenarier (bilaga 5 & 6) som visar hur en typisk användning av ett 

tidsregistreringsprogram i en mobilapplikation kan komma att se ut. Persona, kravspecifikation samt 

scenarier har använts, samt kan fortsätta att användas, för vidare utveckling av Visma Tid som en 

mobilapplikation.   

4.4 Användartester 
Då personerna som genomförde användartestera var skilda i två olika grupper; tidigare bekanta med 

systemet Visma Tid eller WebbTid, samt helt nya användare, varierade också åsikterna om 

applikationen. Ett samband kunde noteras där flera av användarna som inte sedan tidigare var 

bekanta med något system inte heller hade svårt att förstå hur navigationen i applikationen fungerade. 

Användare som däremot hade erfarenhet av något av de existerande systemen tenderade att uttrycka 

sina åsikter om fler detaljer, komma med fler förslag på förbättringar samt att vilja se ytterligare 

funktionalitet och jämföra applikationen med de existerande systemen.  

Registrera tid. Flera av användarna uttryckte att det kändes som ett bra och naturlig flöde i 

applikationen där varje val följde logiskt efter det andra. Dock var det inte naturligt för flera av 

användarna att de skulle välja kund direkt efter att de har registrerat sin tid. När de väl förstått att de 

skulle välja kund uttryckte de flesta att det var logiskt att välja kund, projekt och aktivitet i ett och 

samma flöde. En av testpersonerna uttryckte dock att det var svårt att veta vart de befann sig i 

systemet. 

 Flera av användarna uttryckte att det var bra att välja sin tid direkt när de startat applikationen då det 

är det som är viktigast. Många av personerna som tidigare har använt Visma Tid eller WebbTid var 

dock tveksamma till att börja med att ange tiden då man i de övriga programmen börjar med att välja 

kund eller projekt. Flera personer uttryckte att de ville välja datum samtidigt som de angav tid och 
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samtliga personer tyckte det var självklart att dagens datum var förvalt. Flera av testpersonerna 

påpekade att de inte fick någon feedback när de hade angett en extra fakturatext och inte heller när 

de hade ändrat tidkoden.  

Översikt. Flera användare hade vissa svårigheter att hitta hur många timmar som var registrerade på 

hela veckan eller hur många flextimmar som var registrerade på en dag. Många uttryckte att det var 

för litet typsnitt och inte självklart var informationen fanns, dock ansåg flera att det var trevligt att ha 

tillgång till informationen och att den presenterades överskådligt och snyggt. Flera av personerna 

kände att de befann sig i en veckovy när de befann sig i en översikt över dagen. Samtliga personer 

tyckte det var självklart hur de raderade en aktivitet samt att de kan gå till översikt för att få 

information om dagens, veckans eller månadens registreringar. Två användare, vilka är väl insatta i 

Visma Tid och WebbTid ansåg att det var mycket viktigt att kunna klarmarkera en dag i 

mobilapplikationen. Det vill säga göra det möjligt för data från mobilapplikationen att synkroniseras 

med programmet Visma Tid. 

Generellt sett så jämförde användarna med tidigare erfarenhet av Visma Tid oftare applikationen 

med de övriga systemen. De ansåg att applikationen hade ett bra syfte och att det verkade gå snabbt 

att registrera sin tid. Flera av dessa användare hade också en viss benägenhet att vilja se mer 

funktionalitet i applikationen som att till exempel en möjlighet att lägga till nya kunder och projekt 

samt att se en översikt över ett särskilt projekt eller kund, inte bara över en markerad dag eller vecka.  

4.5 Mobilapplikation av Visma Tid 
I följande avsnitt presenteras utformningen av Visma Tid som en mobilapplikation. Teori, 

målgruppsanalys samt användartester har lett fram till den design som vidare kommer att beskrivas 

och förklaras. Avsnittet börjar med att beskriva det generella upplägget och layouten för hur 

mobilapplikationen är uppbyggd. Vidare presenteras i detalj vilka funktioner som applikationen 

innehåller samt hur användaren kan navigera. Avsnittet avslutas med att beskriva interaktionen i 

gränssnittet samt den grafiska designen för applikationen. 

4.5.1 Layout 

Mobilapplikationen består av en serie handlingar som användaren måste gå igenom för att registrera 

sin arbetade tid. De val som användaren måste göra är att registrera tid och välja kund, projekt och 

aktivitet samt spara sin registrering för att tas vidare till en översikt över de registreringar som är gjorda 

för dagen. Varje vy och dess funktioner kommer att beskrivas mer detaljerat i avsnitt 4.5.1.1–4.5.1.4. 

Samtliga vyer består av en huvudmeny samt ett statusfält och sidhuvud som bland annat innehåller 

tid, batterinivå, rubrik och specifika knappar med val som användaren kan göra på respektive sida (se 

figur 6). Placering och design av de nämnda elementen är placerade enligt rekommendationer och 
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designprinciper föreslagna av Apple Inc (Apple, 2010) så att användaren lätt kan känna igen sig när 

de börjar använda en ny applikation vilket poängteras av bland annat Paternó m.fl. (2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Grundläggande layout av applikationen 

Huvudmenyn består av de tre valen; registrera tid, översikt samt inställningar och vid interaktion av 

användaren kommer de till respektive sida. Menyvalet inställningar innehåller i prototypen ingen 

funktionalitet och kommer därför inte att beskrivas ytterligare. Menyvalet är dock avsett för att göra 

det möjlig att för användaren att anpassa viss funktionalitet i gränssnittet som till exempel att visa 

projektnummer istället för projektnamn. Särskilda inställningar av applikationen kommer också 

krävas för att sammankoppla mobilapplikationen med programmet Visma Tid.  

4.5.1.1 Ange tid 
Den första vyn som visas när användaren startar mobilapplikationen är möjligheten att ange den tid 

som de vill registrera, den fakturerbara tiden, tidkod samt datum (se figur 7). Tiden är det förvalda valet 

för användaren som direkt kan välja hur många timmar och minuter som ska registreras. Tiden visas 

för användaren i timmar och minuter och omvandlas samtidigt till decimaltal då programmen Visma 

Tid och WebbTid arbetar i detta format.  
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Figur 7. Förstasidan som användaren möts av när de startar applikationen. 

Den fakturerbara tiden ändras samtidigt som användaren väljer vilken tid de vill registrera och det 

krävs därför inget ytterligare val från användaren om den fakturerbara tiden inte ska skilja sig från 

den registrerade tiden. Tidkoden är förinställd till normal och likaså är dagens datum förvalt, vid 

interaktion från användaren på något av dessa val byts tid och datum väljaren ut så att användaren kan 

byta tidkod eller datum istället utan att hon förflyttas till en ny sida i gränssnittet. Genom att låta 

användaren göra alla sina val i en vy och låta applikationen vara förinställd på de vanligaste valen 

minimeras användarens interaktion med gränssnittet vilket anses viktigt enligt bland annat Cooper 

(2007). Längst upp till höger i gränssnittet är knappen klar placerad som tar användaren vidare till 

nästa sida. 

4.5.1.2 Registrera 
Efter att användaren har angett sin tid och klickat på knappen klar tas hon vidare till en vy för en 

överblick över registreringen. Här visas den tid, tidkod och det datum som användaren har valt, både 

i timmar och i minuter samt i decimaltal. Ytterligare val som finns är att registrera kund, projekt och 

aktivitet, interna anteckningar, extra fakturatext samt utlägg (se figur 8). Samtliga av de presenterade valen 

finns tillgängliga i Visma Tid och WebbTid och intervjuerna som genomfördes visade att alla 

funktioner användes regelbundet 
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Figur 8. En överblick över användarens registrering och vilka möjliga val de kan göra. 

Varje val användaren gör tar henne till respektive sida i gränssnittet och möjligheten finns även att gå 

tillbaka och ändra tid eller datum. Samtliga val som användaren gör visas i en blå kulör på typsnittet 

för att särskilja användarens val från rubriker och samtidigt ge tydlig feedback på användarens 

handlingar vilket poängteras av Nielsen (1993), val av kulörer beskrivs mer i avsnitt 4.5.3. Knappen 

för att spara registrering är återigen placerad högst upp till höger i gränssnittet.  

Alternativen interna anteckning samt fakturatext tar användaren vidare till en vy där de kan skriva in 

extra text som ska komma med på fakturan till kunden eller anteckningar som bara kommer att visas 

internt. 

Sidan för att registrera utlägg, dvs. möjligheten att registrera en extra kostnad som kunden ska 

faktureras för, har i prototypen inte utvecklats vidare. Detta var en av de avgränsningar som gjordes 

inom projektets tidram men då intervjuerna visade att det kan vara viktigt funktionalitet i en 

mobilapplikation togs detta i beaktande och planerades som en funktion för vidare utveckling av 

applikationen.  

4.5.1.3 Välja kund, projekt och aktivitet 
För att registrera en tid krävs att användaren anger en kund, ett projekt eller en aktivitet. Vilka val 

som är obligatoriska bestäms vid inställningarna i windowsprogrammet och då mobilapplikationen är 

en avskalad och förenklad version görs inga sådana inställningar i mobiltelefonen. Att välja kund, 

projekt och aktivitet består av en sekvens av val som användaren går igenom. Det vill säga att efter 

att användaren har valt kund i första vyn så förflyttas de vidare till att välja projekt, samma sak händer 

efter att de har valt projekt då de tas vidare till att välja aktivitet. I figur 9 visas den första vyn 

användaren kommer till efter att de har valt att ange kund.  

Användarens val 
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Figur 9. Kontaktlistan med de kunder som användaren kan välja att registrera tid på. 

Listan som visas innehåller en rullningslist med namn på alla de kunder som går att fakturera, listan 

presenteras i bokstavsordning där användaren, via rullningslisten, kan gå direkt till en särskild kund 

genom att trycka på första bokstaven i kundens namn. Längst upp i listan, ovanför snabbvalen, finns 

även en sökfunktion tillgänglig för användaren men som är dold så länge som användaren aktivt inte 

navigerar i gränssnittet för att visa den.  

Snabbvalen som visas överst när användaren ska välja kund är en sammansatt kombination av en 

kund, ett projekt och en aktivitet, trycker användaren således på ett snabbval så gör den samtliga val 

på en gång. Snabbvalen baseras, likt programmen Visma Tid och WebbTid, på användarens senaste 

val och registreringar och i mobilapplikationen visas de fyra senaste valen som användaren har gjort. 

Längst upp till vänster i gränssnittet finner användaren en knapp där de kan gå tillbaka till sidan för 

överblick över registreringen och längst upp till höger finns en knapp för att hoppa över steget att 

välja kund och istället gå vidare till att välja projekt. 

Listan för att välja projekt och aktivitet har samma utformning som listan för att välja kund. I figur 

10 visas exempel på hur dessa vyer kan komma att se ut efter att användaren har valt kund. Vid varje 

ny vy som användaren tas till baseras listan som visas på användarens föregående val. Beatrakta 

följande exempel: Användaren väljer Advokatbyrån som kund i det första valet och tas vidare till vyn 

för att välja projekt. Listan för projekt uppdateras då och visar bara de projekt som är möjliga att 

registrera på Advokatbyrån. När användaren sedan väljer projekt uppdateras på samma sätt listan för 

aktiviteter och visar endast de möjliga aktiviteterna som går att registrera på den valda kunden och 

projektet. Varje val som användaren gör i gränssnittet visas på samtliga sidor. Efter val av aktivitet 

förflyttas användaren återigen tillbaka till en överblick över registreringen.   
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Figur 10. De två vyer där användaren har möjlighet att välja projekt eller aktivitet 

4.5.1.4 Översikt 
Efter att användaren har gjort all sina val och sparat registreringen i vyn som presenterades i avsnitt 

4.2.1.2 förflyttas de vidare till en översikt över den dag då registreringen gjordes. Översikten erbjuder 

en dagsvy som visas i figur 11 samt även en månadsvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. En översikt och bekräftelse på användarens registrering 

I dagsvyn är den aktuella dagen markerad men vyn visar även en överblick över hela veckan. Med 

hjälp av veckan som visas kan användaren enkelt gå till en annan dag för att se sina registreringar, 
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möjligheten finns även att navigera till en annan vecka genom att göra en horisontell svepande rörelse 

i gränssnittet. Genom att dra veckan vertikalt visas vilket veckonummer det är samt en sökfunktion. 

Sökfunktionen är i prototypen inte implementerad men är tänkt att fungera så att användaren till 

exempel kan söka efter särskilt projekt och se hur mycket tid som total är registrerat på det projektet.  

I dagsvyn visas alla de registreringar som är gjorda den aktuella dagen. Varje registrering som är gjord 

sammanfattas och visar vilken kund, projekt och aktivitet som är vald, tiden samt tidkoden som är 

registrerad samt om det är några extra anteckningar eller fakturatext som är gjorda. I figur 11 visas 

vyn med en registrering gjord och vid fler registreringar så listas de nedanför varandra, med den 

senaste registreringen underst. Vyn är anpassad för att kunna visa fyra registreringar utan att behöva 

scrolla i gränssnittet. För att ändra eller ta bort en registrering trycker användaren på sitt val och tas 

därefter vidare till sidan som beskrivs i avsnitt 4.5.1.2 där de får en överblick över alla sina val samt 

möjligheten att ändra ett val eller radera hela registreringen. 

Under alla gjorda registreringar visas en knapp för att klarmarkera en dag, att klarmarkera en dag 

innebär att dagen låses och inga ändringar får göras. Detta innebär i mobilversionen också att det är 

först då som den information användaren har matat in i mobiltelefonen förs över och synkroniseras 

med Visma Tid. Att klarmarkera en dag efter att inga fler registreringar ska göras är således en 

betydelsefull uppgift som användaren måste utföra. Dagar som inte har klarmarkerats av användaren 

visas i kalendern, både i dagsvyn samt i månadsvyn, genom en röd markering som uppmärksammar 

användaren om vilka dagar som inte har klarmarkerats.     

Längst upp till vänster i gränssnittet finns knapparna för att växla mellan dagsvyn och månadsvyn. I 

månadsvyn visas en hel månad och den inmatade tiden för hela månaden. Längst upp till höger visas 

en knapp för att registrera en ny tid, om användaren således har markerat ett datum som inte är 

dagens datum, och sedan trycker på knappen längst upp till höger som visar ett plustecken, kommer 

en registrering att skapas på det markerade datumet istället för dagens datum.  
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Längst ner i överskitsvyn visas en summa på den totala tiden som användaren har matad in den valda 

dagen. Om användaren scrollar ner i gränssnittet genom att göra en svepande vertikal rörelse får de mer 

information om den aktuella registreringen (se figur 12), både för dagen samt den aktuella veckan. 

Information som de får här är den inmatade tiden, arbetad tid samt flextid, uppgifter som även är tillgängliga i 

programmen Visma Tid och WebbTid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Detaljer kring registreringen som visas när användaren scrollar i gränssnittet 

4.5.2 Navigation och Interaktion 

Som tidigare beskrivits börjar användaren med att ange sin arbetade tid när de startar applikationen, 

därefter är det normala förfarandet att gå vidare och välja kund, projekt och aktivitet och därefter 

göra eventuella tillval. Till skillnad från programmen Visma Tid och WebbTid som utgår från att välja 

kund eller projekt så utgår mobilapplikationen alltså från att först ange sin arbetade tid, anledningen 

och betydelsen av detta diskuteras vidare i avsnitt 5.1.1. 

Prototypen av Visma Tid är i projektet anpassad för en iphone och mycket av navigationen som 

finns i prototypen påminner också om vad användare av iphone är vana vid. Huvudmenyn samt 

sidhuvudet i applikationen är detsamma som många av de befintliga applikationer som existerar. Som 

tidigare har poängterats kan detta underlätta för användaren att skapa sig en förståelse för hur 

applikationen fungerar (Paternó m.fl. (2009). Användaren navigerar genom att trycka och göra 

svepande gester i gränssnittet, både vertikalt och horisontellt. Vid interaktion från användaren byter 

vyerna plats med grafiska animationer och knappar som aktiveras av användaren belyses genom att 

de skiftar färg när de blir aktiva för att ge användaren tydlig feedback när systemet svarar på dess 

handlingar. 
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4.5.3 Grafisk design 

Mobilapplikationens grafiska design utgår från de färger som kännetecknar Visma Spcs och dess 

grafiska profil vilka huvudsakligen är blå, grå, vit och röd.  Sidhuvudet i applikationen bestå av två 

nyanser av en blå kulör, bakgrunden lite mörkare grå för att särskilja den och göra en tydlig 

distinktion mot knapparna som är vita. Text och rubriker presenteras huvudsakligen i svart, vitt eller 

Visma Spcs blåa kulör som också används på knappar som aktiveras av användaren.  
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5. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras och analyseras studien och projektet som har genomförts. Dispositionen 

är densamma som tidigare avsnitt och börjar med att diskutera de metoder som har använts samt hur 

de genomfördes. Vidare diskuteras och motiveras det resultat som har tagits fram i form av 

mobilapplikationen av Visma Tid samt det designramverk som har använts vid dess utveckling. 

Avsnittet avslutas med att ge förslag på fortsatt utveckling av mobilapplikationen samt forskning 

kring designramverket, slutligen diskuteras hur väl forskningsfrågorna har besvarats. 

5.1 Metoder och genomförande 
Studien generella upplägg har följts relativ bra även om en del mindre avvikelse från planen har skett 

under projektets gång. Det visade sig vara svårt att få tag på personer som direkt uttryckte ett behov 

att registrera tider via en mobiltelefon, intervjuerna som genomfördes kunde därför inte ge ett 

konkret svar på vilka behov som fanns hos dessa användare eller hur deras arbetssituation såg ut. 

Intervjuer med dessa användare hade förmodligen kunnat ge en klarare bild av när de registrerar sina 

arbetade tider samt vilka funktioner de är i behov av utanför kontoret. Intervjuerna som 

genomfördes i projektet var snarare med användare som arbetade mycket på kontoret och därför ofta 

hade tillgång till en dator med Visma Tid, alltså inte den primära målgruppen för en mobilapplikation.  

Intervjuerna genomfördes relativt tidigt i projektet och då Visma Tid är ett relativt komplext program 

samt processen med att fakturera kunder var ett nytt område att skaffa sig kunskap inom kunde 

intervjuerna inte alltid föras på den nivå som önskat. Intervjuerna gav därför mer generella svar på 

hur användarna arbetar snarare än exakt vad de gör i programmet. En större inblick i programmen 

samt en förståelse över hur, och vad Vismas kunder arbetar med hade kunnat utveckla intervjuerna 

djupare. Att allt som sades under intervjuerna spelades in hjälpte avsevärt då intervjun pågick 

eftersom inga särskilda anteckningar behövde föras samt i efterhand när intervjun skulle analyseras.  

Det hade varit önskvärt att eventuellt kunna genomföra observationer för att se hur användarna 

arbetar och använder Visma Tid men med tanke på tidsramen som projekt ägde rum inom samt 

svårigheten att boka tid med användarna var intervjuerna förmodligen det bästa sättet att samla in 

information.  

Enkäten som skickades ut nådde tack vara Visma Spcs kontaktnät till många användare och gav på så 

vis ett stort antal svarande som på annat sätt inte hade varit möjligt. Dock gav enkäten inte svar på 

frågor som specifikt rörde en mobilapplikation då frågorna som ställdes inte var påverkbara inom 

projektets vägnar. Även enkäten hade svårt att finna den specifika målgruppen för en 

mobilapplikation och många av de svarande kan tänka sig arbeta på företag där de enbart befinner sig 

på kontoret. Detta är inte den primära målgruppen för en mobilapplikation då de förmodligen ofta 

har enklare tillgång till en dator. Enkäten samlade också in, likt intervjuerna, information om vilka 

användarna är av Visma Tid och därför inte specifikt de potentiella användarna av en 
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mobilapplikation, även om några av dem förmodligen är det. Enkäten visade att de flesta svarande 

inte är i behov av att registrera tider eller material via en mobilapplikation. Även om så kan vara fallet 

måste viss uppmärksamhet dock riktas till att människor ofta har svårt att se att de är i behov av en 

ny produkt innan den existerar och de börjar använda den. Även om behovet inte är starkt uttryckt, 

det vill säga att användarna verkligen behöver en produkt för att kunna slutföra sitt mål. Så kan ett 

behov visa sig på det viset att produkten kan underlätta och förenkla användarnas arbete. Enkäten 

visar också att 18% av de svarande uppger att de inte vet om de har ett behov eller inte. De som 

svarar ja eller vet ej omfattar alltså nästan lika många som uppger att de inte har ett behov. Notera 

dock att med det sagt är det inte säker att samtliga personer som svarar vet ej faktiskt har ett behov av 

en mobilapplikation. 

Personas och scenarier som skapades inom projektet är baserade på den målgruppsanalys som 

genomfördes i form av intervjuer och en enkät. Då dessa metoder inte precist lyckades bekräfta vilka 

de blivande användare är av Visma Tid som en mobilapplikation kan dess validitet diskuteras. Även 

om endast en av de intervjuade uttryckte att de var i behov av en mobilapplikation så visar detta inte 

att övriga användare inte är det. Som påpekades i avsnitt 4.1.1 så visade nästan samtliga personer som 

intervjuades exempel på när de själva skulle kunna ha användning av att kunna registrera sin arbetade 

tid direkt i mobiltelefonen. Detta stärker hypotesen om att många användare har svårt att se ett direkt 

behov av en ny produkt eftersom ju längre intervjuerna fortlöpte så blev allt fler användare öppna för 

idén och kunde se ett kommande användningsområde för applikationen. 

Prototyparbetet som gjordes i projektet har gått igenom flera stadier där störst fokus har legat på low-

fidelity prototyper i form av pappersprototyper och enkla mockuper i PowerPoint. Detta har gjort att 

ändringar har varit snabba och enkla att förverkliga och drivit designprocessen snabbare framåt än 

om jag tidigt hade börjat arbeta med interaktiva high-fidelity prototyper. Den stora fördelen, och 

anledningen till att prototyper skapades i PowerPoint, var att de kunde testas direkt i telefonen där 

viss enklare interaktion med gränssnittet var möjlig. High-fidelity prototypen i Adobe Flash skapades 

i ett sent stadie i processen vilket både hade sina för och nackdelar. Fördelen var att störst fokus i 

projektet kunde ligga på att genomföra en grundlig förstudie medan nackdelarna blev att all 

funktionalitet i gränssnittet inte kunde förverkligas i prototypen. Den stora fördelen med Flash som 

prototypverktyg är att det enkelt går att skapa en känsla för hur gränssnittet kommer att fungera med 

hjälp av animationer, vilket är en stor del av mobila gränssnitt, något som inte var möjligt att utföra i 

prototypen skapad i PowerPoint. 

En utmaning som har genomsyrat projektet är svårigheten att få möjlighet att träffa användare då de 

visade sig ha väldigt lite tid över för personliga möten. Då projektet ägde rum inom en snäv tidsram 

fanns i regel inte heller särskilt stor framförhållning om när möten kunde bokas och inte heller 

spelrum för att vänta på ett eventuellt möte med användarna. På grund av dessa två anledningar 

kunde de planerade användartesterna inte genomföras med riktiga användare av Visma Tid vilket var 

målet vid planeringen av projektet. Som en kompromiss genomfördes testerna dels med personer 
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som kan anses vara experter av Visma Tid eller WebbTid och dels personer som inte hade någon 

tidigare erfarenhet av programmen. Genom att kombinera personer från dessa två grupper kunde 

åsikter samlas in från både experter och nybörjare vilket i detta fall visade sig vara mycket värdefullt 

jämfört med alternativet att inte genomföra några tester alls. Dock kan de aldrig riktigt jämföras med 

tester med riktiga användare som har ett verkligt mål med applikationen. 

Att kunna testa applikationen direkt i mobiltelefonen stärkte testets validitet avsevärt, att testa 

applikationen i dess riktiga miljö ger en verklig uppfattning om storlek på element och typsnitt än om 

applikationen hade testats på en datorskärm med en mus som användaren interagerar med. 

Nackdelen med testet som genomfördes var dock att endast viss funktionalitet var möjlig att utföra 

då detta hindrade användaren från att prova sig fram i gränssnittet. En mer utvecklad prototyp som 

testades med riktiga användare skulle stärka slutsatsen huruvida applikationen uppfyller användaren 

mål på ett effektiv och ändamålsenligs vis.  

5.2 Resultat 
Resultatet som har tagits fram i projektet är tudelat, en del består av den mobilapplikation som har 

presenterats samt en del innefattar det designramverk som har använts vid dess utveckling. I avsnittet 

5.2.1 presenteras och motiveras de val som har gjorts i samband med utveckling av 

mobilapplikationen och i avsnitt 5.2.2 diskuteras designramverket samt hur det har använts inom 

projektet. 

5.2.1 Mobilapplikation av Visma Tid 

Jag tror att en tidsregistreringsapplikation har stor potential att bli en framgångsrik produkt på 

marknaden för Visma Spcs kunder. Utvecklingen av mobilapplikationer har ökat avsevärt det senaste 

året och spås fortsätta att öka i många år framöver (Gartner, 2010). Genom att ha tillgång till ett 

tidregistreringsprogram direkt i telefonen får användarna möjlighet att registrera sina arbetade tider 

när som helst och vart som helst de befinner sig. Förstudien som genomfördes visade också att det 

enligt användarna av Visma Tid är av stor vikt att registrera sin tid direkt efter varje kund eller 

projekt, något som en mobilapplikation gör möjligt. 

Funktionaliteten som har utvecklats i applikationen är baserad på de uppgifter som går att utföra i 

Visma Tid och WebbTid. Projektet var begränsat på så vis att all funktionalitet från Visma Tid inte 

skulle flyttas över till mobilapplikationen och flera forskare, bland annat Seffah, m.fl. (2003), påpekar 

att en viss funktionalitet ur ett annars komplext system oftast är blir mer betydelsefull i en 

mobiltelefon vilket stärker applikationens utformning. 

Paternó m.fl. (2009) argumenterar för att vid utveckling av gränssnitt för mobilapplikationer bör 

användarens vana vid användning av knappar och menyer ta tillvaras på. Då utvecklingen skedde för 
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en iphone har menyerna och knapparna placerats enligt Apple Inc (Apple, 2010) rekommendationer 

för att användaren ska känna igenom sig och enkelt förstå hur applikationen är uppbyggd. 

Till skillnad Visma Tid och WebbTid utgår mobilapplikationen från att börja med att registrera tid 

istället för att ange kund eller projekt som är det normala förfarandet i dessa två program. 

Anledningen till detta är jag, genom de intervjuer som genomförts, skaffat mig uppfattningen om att 

det är just tiden som är det viktiga vid fakturering eller tidsregistrering för löneunderlag. 

Applikationen syftar således att fokusera på det främsta målet som användaren har med 

applikationen, att registrera sin tid. Pyala m.fl. (2006) argumenterar för att vid migrering av gränssnitt 

eller program så ändras ofta sättet att utföra en uppgift. Vid registrering av Tid utanför kontoret kan 

det således vara användarens huvudsakliga mål att först registrera tid. Dock kan detta anses sträva 

mot vad Karsenty och Denis (2003) argumenterar för när de säger att ett gränssnitt som finns 

tillgängligt på flera olika enheter måste vara konsekvent i hur de används på de olika produkterna. 

Studien har inte givit något definitiv svar på vilken utformning som anses vara mest lämpad. 

Användartesterna som genomfördes med personer som inte hade någon tidigare erfarenhet av Visma 

Tid ansåg att det var bäst att börja med att utgå från att ange tiden. Tidigare användare av Visma Tid, 

som kan anses vara experter, var dock tveksamma till förförandet. Vidare testet med riktiga 

användarna behövs för att validera vilken ansats som är mest lämpad i mobilapplikationen. 

 I utformningen av mobilapplikationen har målet varit att det ska krävas så lite interaktion och input 

från användaren som möjligt. Cooper (2007) är en av flera författare som argumenterar för detta och 

på flera platser har användarens interaktion med systemet försökts förenklas. Bland annat genom att 

göra det möjligt för användaren att ange sin tid direkt när de startar applikationen, all input som har 

med användarens tid att göra sker också i samma vy vilken minimerar navigationen i gränssnittet.  

Genom att låta användaren ange kund, projekt och aktivitet i ett flöde minimeras också antalet 

interaktioner som behövs göras. På sidan för att välja kund används en kontaktlista vilket kan kräva 

att användaren behöver scrolla mycket i gränssnittet. Detta kan på sätt och vis sträva mot vad 

Paternó m.fl. (2009) säger om att undvika scrollning. Intervjuerna som genomfördes visade dock att 

användarna ofta hade mellan 200-300 kunder eller projekt att välja på vilken kräver ett enkelt sätt att 

kunna hitta rätt kund i gränssnittet. Genom att göra det möjligt för användaren att snabbt gå till 

önskad plats i gränssnittet genom en alfabetisk rullningslist samt en sökfunktion anses kontaktlistan 

vara det bästa alternativet. Snabbvalen som är en sammansatt kombination av en kund ett projekt 

och en aktivitet är också en genväg som erbjuds för användaren vilket med fördel kan användas enligt 

Shneiderman (1998) för att göra det möjligt att snabbt och effektiv kunna utföra uppgifter. 

Sidan som visar en översikt när användaren är färdig med sin registrering gör ett tydligt avslut på den 

sekvens av uppgifter som användaren utför när de registrerar sin tid. Enligt Shneiderman (1998) är 

det av stor vikt att användaren får feedback och känner sig nöjd när de har avslutat en sekvens av 

åtgärder. Flera andra forskare argumenterar också för vikten av att användaren får feedback på sina 

handlingar vilket har tagits i hänsyn vid utveckling av applikationen. En svårighet vid utveckling av 
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pekskärmsgränssnitt är användaren inte kan få någon feedback genom en hover-effekt4

Nielsen (1993) argumenterar för att sträva efter en estetisk och minimalistisk design, i gränssnitt för 

mobiltelefoner anses detta särskilt viktigt och i applikationen har detta försökt att uppnås genom att 

dölja information eller funktioner som användaren inte ofta använder. Sökfunktioner är till exempel 

dolda för användaren så länge de inte aktivt navigerar i gränssnittet för att visa dem. Likaså visas i 

sidan för översikt över registreringen endast den tiden som användaren har registrerat, användaren 

måste därefter aktivt välja att navigera för att visa fler detaljer över sin tid, såsom flextimmar eller tid 

över hela veckan. På så vis har gränssnittet kunnat utformas med en minimalistisk design fast ändå ge 

tillgång till mer avancerad funktionalitet och information för användaren. 

, i gränssnittet 

får användaren däremot feedback vid interaktion med en knapp då den då byter färg. Användaren får 

också feedback på de val som de har gjort i gränssnittet då alla val som hon aktivt har gjort 

presenteras i en annan kulör på typsnittet. 

Den grafiska designen som har valts för utveckling av mobilapplikationen följer verken profilen som 

återfinns i Visma Tid eller WebbTid utan följer snarare profilen som används på Visma Spcs 

webbsida. Efter en diskussion med verksamma på Visma Spcs togs beslutet att inte följa profilen som 

återfinns i Tid eller WebbTid. Visma har idag ett flertal produkter som dessvärre inte har en 

genomgående grafisk profil, målet är emellertid att sträva mot att skapa en gemensam profil på 

produkterna där utgångspunkten är de färger som har använts i mobilapplikationen.    

5.2.2 Designramverk 

Designramverket som har tagits fram i avsnitt 2.5.1 har använts vid utveckling av mobilapplikationen 

av Visma Tid. Undersökningar gjorda av bland annat Gartner, (2010) visar att utveckling av 

mobilapplikationer är ett område som kommer fortsätta att växa i många år framöver vilket stärker 

behovet av djupare forskning i hur utveckling av användbara gränssnitt för dagens mobiltelefoner 

faktiskt kan ske. Ramverket är till stor del anpassat för utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner 

men tar också hänsyn till den viktiga aspekten då ett program görs tillgängligt via flera olika enheter 

som datorer, mobiltelefoner, handdatorer etc. Enligt bland annat Paternó och Santoro är detta en 

viktig aspekt att ta hänsyn till då det ställer särskilda krav på gränssnitten som utvecklas.  

Inom projekt visade det sig flera gånger att särskild hänsyn var tvungen att tas till hur vissa uppgifter 

utfördes i Visma Tid och WebbTid för att kunna designa ett gränssnitt i mobiltelefonen som 

användaren kände igen sig i. Att enbart utveckla mobilgränssnittet utan att ta hänsyn till att 

programmet fanns tillgängligt via ett windowsprogram samt ett webbgränssnitt skulle göra att 

                                                      

4 En hover-effekt är en respons, ofta visuell, som används i gränssnitt i datorer då användaren för muspekaren 

över ett interaktivt element. 
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användarens tidigare förståelse för systemen inte kunde förflyttas över till den nya enheten. Teorier 

kring utveckling av plattformsoberoende gränssnitt gjorda av bland annat Paternó & Santoro (2003), 

Seffah m.fl. (2003) samt Pyala m.fl. (2006) har därför varit av stor vikt vid utveckling av både 

designramverket samt mobilapplikationen.  

Ramverket som har legat till grund för utveckling av applikationen har använts som principer att följa 

vid prototyparbetet under projektet. Ramverket har inte vidare analyserats eller utvärderats för att 

validera hur det kan fortsätta användas vid utveckling och migrering av gränssnitt till mobiltelefoner. 

Ramverket innefattar ofta mer än vad ett fåtal principer kan täcka in och är en syntes av all den 

samlade teori som har analyserats. Det är därför möjligt att betydelsefulla aspekter har utelämnats och 

inte konkretiserats och kräver att utvecklare och designers har en tidigare inblick i vad användbarhet 

och utveckling av gränssnitt innebär. 

5.3 Fortsatt utveckling och forskning 
Då resultatet av studien är tudelat ges i detta avsnitt dels förslag på vidare utveckling av Visma Tid 

som en mobilapplikation. Dessutom ges även förslag på hur designramverket kan utvecklas vidare för 

att stärka dess validitet samt att göra det möjligt att appliceras i framtida utveckling av mobila 

gränssnitt. 

Under tiden som arbetet med applikationen har pågått har flera idéer utvecklats för att vidare kunna 

utveckla applikationen. I ett första stadie bör applikationen dock återigen testas och med fördel med 

riktiga användare av Visma Tid och användare som har ett behov av att registrera sina arbetade tider 

utanför kontoret. I prototypen som har utvecklats har inte alla tänkta funktioner utvecklats eller 

implementerats. Idag finns till exempel endast möjlighet att klarmarkera en dag och en vidare 

utveckling av detta är att användaren bör kunna klarmarkera en hel vecka eller flera olika dagar på 

gång. En möjlig lösning är att istället för att klarmarkera varje dag i menyvalet översikt så kan ett nytt 

menyval skapas där alla dagar som inte är klarmarkerade placeras. Det vill säga att användaren då kan 

gå direkt till att se vilka dagar som inte är klara och därefter välja att markera alla dagar på en gång. 

En sådan lösning skulle ge användarna en bättre överblick över de dagar som de behöver slutföra. 

Samtidigt som det är av stor vikt att applikationen förblir simpel, enkel att använda och fokuserar på 

användarens mål med applikationen så finns även stora möjligheter att utveckla applikationen 

ytterligare. En möjlighet är att sammankoppla applikationen med programmet Visma Stämpla vilket 

gör att användaren kan stämpla in och ut på jobbet via applikationen, det vill säga anger när de börja 

och slutar arbetar.  

En annan möjlighet är att när användaren ringer ett telefonsamtal, oavsett om de blir uppringda eller 

själva slår rummet, kan få möjlighet att spara och registrera den tiden som det senaste samtalet 

pågick, om användaren dessutom har kopplat ett telefonnummer till en kund så kan applikationen 

automatiskt ställa in vilket kund som tiden ska registreras på. 
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Genom att utnyttja GPS funktionen som idag finns i många mobiltelefoner skulle ytterligare 

funktionalitet kunna byggas in i applikationen. En användare som är ute och besöker en kund och 

ska fakturera kunden för den milersättning som krävs kan då starta GPS funktionen som automatisk 

gör ett utlägg på kunden som registreras. GPS funktionen kan även utnyttjas för att automatiskt 

föreslå vilken kund som användaren ska fakturera genom att läsa in vilken position användaren 

befinner sig på, genom att ge förslag på de kunder som befinner sig i närheten av användarens plats 

kan registreringen utföras på snabbaste möjliga vis. 

För att utveckla följande idéer krävs naturligtvis fortsatt undersökning av vad användarna verkligen är 

i behov av. Att utrusta en applikation med en mängd funktioner är absolut inget säkert sätt att göra 

att applikationen kommer att användas. Att bibehålla ett enkelt gränssnitt som fokuserar på 

användarens mål är av oerhört stor vikt för att lyckas utveckla framgångsrika applikationer (Apple, 

2010). 

En viktig aspekt som har lyfts fram i designramverket är applikationens tillförlitlighet och driftsäkerhet, 

principerna att följa här är inget som vidare har kunnat utvecklas eller testats i prototypen som har 

tagits fram. Vid fortsatt utveckling är det dock viktigt att tänka på att applikationen bör kunna 

hantera åtskilliga avbrott av användaren och ingen information bör gå förlorad vid plötslig 

avstängning. Mobiltelefoner används ofta i kortare sekvenser (Seffah m.fl. 2009) och när användaren 

startar applikationen på nytt efter en plötslig avstängning bör de få möjlighet att återgå till den platsen 

de befann sig på när de stängde applikationen. 

För att kunna dra någon definitiv slutsats hur applicerbart designramverket är för fortsatt utveckling 

av mobilapplikationer krävs vidare forskning. För att validera hur väl ramverket täcker in de 

viktigaste aspekterna att beakta vid utveckling av och migrering av gränssnitt måste ramverket testat 

och utvärderas.  

5.4 Slutsats 
För att kunna dra någon slutsats hur väl projektet har uppfyllt sitt syfte presenteras här 

forskningsfrågorna som ställdes i början av projektet samt hu väl de har besvarats. 

Vilka användbarhetskriterier är mest relevanta vid utveckling och migrering av gränssnitt från datorer till 

mobiltelefoner? 

Forskningsfrågan har besvarats på så vis att grunden har lagts till ett designramverk kan användas vid 

utveckling av gränssnitt för mobiltelefoner där samma gränssnitt finns representerat på flera olika 

enheter eller plattformar. Genom ramverket har inget definitivt svar kunnat ges på huruvida 

principerna som ramverket består av är de mest viktiga och relevanta vid utveckling av gränssnitt. 

Vidare forskning kommer att krävas för att stärka ramverkets validitet. Det är rimligt att anta att varje 

specifik design och utveckling kräver särskilda åtgärder och att samtliga principer inte kan uppfyllas. 
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Med ramverken anser jag dock att en god grund har skapats för fortsatt utveckling av gränssnitt för 

mobiltelefoner, och då särskilt anpassat för program och system som finns representerade i flera olika 

enheter. 

Vilka är de potentiella användarna och vilka behov har de av Visma Tid som en mobilapplikation? 

De potentiella användarna av Visma Tid som en mobilapplikation är personer som ofta befinner sig 

utanför kontoret, arbetar ute hos kunder och är på resande fot. Personer som har ett behov att 

registrera tider utanför kontoret kan ha stor användning av en tidsregistreringsapplikation. Användare 

som befinner sig mycket på kontoret och ständig har tillgång till en dator är inte den primära 

målgruppen, dock har det visat sig att även dessa användare skulle kunna ha användning av en 

mobilapplikation av Visma Tid då de får möjlighet att när som helst kunna registrera sina tider. 

Behoven som finns hos användarna har varit något svårare att konkret ta fram då det för många är en 

ny tanke att kunna registrera sina tider från telefonen. En grundläggans utgångspunkt är dock att göra 

det möjlig att kunna utföra samma uppgifter som nu finns tillgängligt i Visma WebbTid med tillägget 

att kunna klarmarkera en dag. Intervjuerna som genomfördes antydde att man bör kunna utföra 

samtliga steg som krävs för att bli färdig med en tidsregistrering så att ingen tillägg behövs göras i 

datorn. 

Hur kan gränssnittet för tidsregistreringsprogrammet Visma Tid anpassas för användning i en mobilapplikation? 

Studien som har genomförts har visat att det är viktigt att det går snabbt och är enkelt att registrera 

sina tider i en potentiell mobilapplikation. Gränssnittet bör utformas på ett sätt som gör att 

användare av Visma Tid och WebbTid känner igen sig vid användningen av de olika programmen 

men ändå optimerat för de mål som användaren har med applikationen. Prototypen som har tagits 

fram är ett förslag som genom vidare utveckling visar hur tidsregistreringsprogrammet Visma Tid kan 

designas som en mobilapplikation. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
Bakgrundinformation 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur gammal är du? 

4. Kan du berätta lite kort om vad gör du på företaget? (Hur länge har det funnits, antal anställda, 

vad gör företaget, vilken bransch) 

5. Vilken är din huvudsakliga roll på företaget? (Ägare, Ekonomiansvarig, Revisor etc.) 

Visma Tid 

6. Hur ofta använder du Visma Tid? 

7. Är det någon mer än du på företaget som använder Visma Tid?  

Om ja:     Hur många? 

8. Vilka delar i programmet använder du oftast? (Registrera tider, skapa fakturaunderlag, 

löneunderlag etc.) 

9. Arbetar du ofta utanför kontoret? (besöker kunder, etc.) 

Om ja:    Hur ofta? 

10. Vet du om det finns andra anställda på företaget som arbetar utanför kontoret?  

Om ja:     Hur ofta? 

                Hur registrerad de sina tider? 

11. Registrerar du någon gång tider med Visma WebbTid? 

Om nej:   Finns det någon särskild anledning till att du inte använder     

WebbTid? 

Om ja:     När, var? Beskriv ett sådant tillfälle. 

12. Har du behov av att registrera tider, utlägg/material utanför kontoret? 

Om ja:     Vad skulle du vilja kunna göra i ett sådant program? 

Om nej:    Av någon särskild anledning? 

13. När brukar du oftast registrera tider? (flera gånger per dag, slutet på dagen, slutet på veckan etc.) 

(Dagsregistrering, Veckoregistrering, Utläggsregistrering) 

Kan du beskriva hur ett sådant tillfälle går till?  

14. Hur mycket tid skulle du uppskatta att du lägger på att registrera tider per dag/vecka? 

15. Hur många olika kunder har du i genomsnitt att registrera tider på? 

Registrerar du både Kund, Projekt, Aktivitet? 

Hur många Projekt finns det på varje kund?  

Hur många aktiviteter? 
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16. Vad skulle du säga är det bästa med Visma Tid eller WebbTid? Vad är viktigast vid registrering av 

tid? 

Vad tycker du är dåligt/kan förbättras? 

17. Hur ser din arbetsmiljö ut där du arbetar med Visma Tid? (typ av dator, kontor, hemma, stökigt, 

ordning och reda etc.) 

Mobilanvändning 

18. Vad har du för mobiltelefon? 

19. Vad använder du telefonen till? (Hur van användare är du? SMS, MMS, surfa, e-post, appar, spela) 

20. Om det var möjligt att registrera tider, utlägg från mobiltelefonen, skulle du vara i behov av en 

sådan funktion? 

Om ja:     Vad skulle vi vilja kunna göra i mobiltelefonen? 

Tror du att du skulle registrera både tider, material, färdkostnader 

etc? 

Hur tror du att du skulle kunna använda en sådan funktion? 

(efter varje kund, starta timer, när dagen är slut etc.) 

Om nej:    Av någon särskild anledning? 

Övrigt 

21. Är det något annat som du vill tillägga eller ha du någon åsikt angående en framtida 

mobilapplikation? 

22. Har du något annat du vill tycka till om Vismas andra produkter? 
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7.2 Bilaga 2: Enkätundersökning 
Bakgrundsfrågor om dig som användare och företaget 

1. Din ålder? 

2. Kön? 

3. Vilken är din huvudsakliga roll på företaget? 

4. Hur länge har företaget funnits? 

5. I vilken bransch verkar företaget? 

Visma Tid 

6. Hur många på företaget arbetar i Visma Tid? 

7. Hur ofta använder du Visma Tid? 

8. Vilka av följande delar i programmet använder du? 

• Registrera mina egna tider 
• Skapa faktura underlag 
• Skapa löneunderlag 
• Följer upp företagets verksamhet 
• Annat 

9. Med programmet följer ett antal standardrapporter, ex. Tim per/kund, projekt period. Använder 

du några av dessa? Lista de 5 viktigaste. 

10. Hur många på företaget använder Visma WebbTid (via Internet) för att registrera sina tider när de 

är utanför kontoret? 

11. Ungefär hur ofta registrerar en genomsnittsanvändare tider i programmet? 

12. Ungefär hur många tidsregistreringar har ni per dag för respektive användare? 

13. Hur registrerade du tider innan du började med Visma Tid? 

14. Hur nöjd är du totalt sett med Visma Tid? 

15. Hur nöjd är du totalt sett med Visma WebbTid?  

16. Saknar du några funktioner i Visma Tid? 

Övrigt 

17. Använder du några av följande Visma Spcs produkter? 

18. Använder du någon av de integrationsmöjligheter som finns i Visma ekonomi- och löneprogram? 

19. Har företaget behov av att kunna registrera tider och utlägg/material via en mobilapplikation? 

20. Om ja, på vilken typ av mobiltelefon/plattform? 

21. Är det något annat du vill framföra till oss på Visma Spcs? 
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7.3 Bilaga 3: Svar från enkätundersökning 
1. Din ålder?  

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilken är din huvudsakliga roll på företaget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hur många på företaget arbetar i Visma Tid?  
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11. Ungefär hur ofta registrerar en genomsnittlig användare tider i programmet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ungefär hur många tidsregistreringar har ni per dag för respektive användare?  

 

 

 

 

 

 

19. Har företaget behov av att kunna registrera tider och utlägg/material via en mobilapplikation?  

 

 

 

 

 

20. Om ja, på vilken typ av mobiltelefon/plattform? 
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7.4 Bilaga 4: Persona 
Lars Horgby är 38 år gammal och driver företaget LH-Bygg som är beläget i utkanten av Växjö. LH-

Bygg är verksamma i byggbranschen och hjälper både stora och små kunder med alltifrån 

industribygge, kontor, renoveringar samt nybyggnation av lösvirkes- och monteringsvillor. Lars är 

ansiktet utåt för företaget och har god kontakt med både kunder och lokala företag i branschen.  

Lars är uppväxt i Karlskrona där han bodde med sin familj tills han var 21 år gammal. Han är 

utbildad snickare och gjorde även lumpen i Karlskorna där han var gruppbefäl, något som 

genomsyrar sättet han idag driver sitt företag. Till Växjö flyttade han när han träffade sin nuvarande 

fru och nu har de varit bosatta där i 17 år tillsammans med sina två barn i en villa som de har 

renoverat och byggt ut, även om det är ett projekt som aldrig verkar bli riktigt klart. Innan Lars 

startade sitt eget företag vid 27-års ålder var han anställd på ett stort företag inom byggbranschen i 

Växjö och redan här var han den som höll i många trådar och såg till att alla trivdes på bygget när de 

var ute och arbetade.  

Lars startade sitt företag för elva år sedan och har idag sex stycken anställda inklusive han själv, totalt 

sett är de fem stycken snickare och en ekonomiansvarig som är anställd på deltid och hjälper Lars 

med den ekonomiska delen som han inte alltid själv har tid med eller klarar av. Lars har tagit en kort 

utbildning inom eget företagande men tycker att det är bättre att låta någon utbildad ta han om 

företagets ekonomi. Sedan Lars startade sitt eget företag har det blivit många timmars arbete per dag, 

han känner ibland att det kan vara svårt att hinna med men försöker att hålla isär arbete och fritiden 

även om det ibland kan vara svårt. Lars är den som har all kontakt med sina kunder och ägnar en hel 

del tid med att prata i telefon, gå på möten och planera nya projekt. Mycket av tiden om dagarna går 

åt till att planera och samordna projekt och då Lars pratar mycket med kunder är telefonen och hans 

dator de två viktigaste arbetsredskapen. Han ser alltid till att han har kalendern synkad mellan de båda 

apparaterna och han har även börjat använda telefonen till att svara på en del e-post, även om han 

fortfarande inte är riktigt van vid det tycker han att det är skönt att kunna gå igenom en del e-post 

även när han inte är på kontoret och sitter vid datorn. 

 Lars upplever sina arbetsdagar som ganska hektiska och känner att han ibland åker runt i bilen 

alldeles för mycket på en dag. Han kan ibland ha svårt att komma ihåg vilka tider han ska sätta upp 

på sina kunder under dagen då han upplever att han snabbt glömmer bort detta, särskilt om det 

handlar om flera olika kunder på en dag. När han väl är inne på kontoret brukar han registrera sina 

tider direkt på datorn om till exempel en kund ringer och pratar om ett nytt projekt då han tycker att 

det går snabbt och är bäst att göra det direkt. Ibland gör han det dock inte förrän dagen efter om han 

åker direkt hem till sin fru och sina barn efter att ha besökt en kund.  

Då Lars har väldigt många bollar i luften och har många kunder per dag så upplever han att det skulle 

det underlätta hans arbete avsevärt om han kunde registrera sin arbetade tid direkt efter att ha besökt 
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en kund. Att kunna utföra snabbare uppgifter direkt genom telefonen tycker han är smidigt då han 

slipper sitta lika länge på kontoret om kvällarna och snabbare kan komma hem till sin familj.
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7.5 Bilaga 5: Kravspecifikation 
Funktioner användaren ska kunna utföra 

• Registrera tid 

- Välja kund 
- Välja projekt 
- Välja aktivitet 
- Ange tid 
- Ange Datum 
- Anteckningar 
- Extra fakturatext 
- Fakturerbar tid 
- Tidkod 
- Ta bort registrerad tid 

• Översikt över registrerad tid 
- Översikt över dagen 
- Inmatad tid 
- Arbetad tid 
- Flex 

 
Extra funktioner 

• Registrera utlägg 
 

Kontextens påverkan på applikationens utformning 
• Applikationen kommer att användas i korta intervaller. 
• Kontexten där applikationen kommer att användas kommer att variera . 
• Registrering av tid måste gå fort och vara enkelt. 
• Så lite interaktion som möjligt bör ske med applikationen.  

 
Övrigt 

• Inmatad information i mobilapplikationen måste uppdateras till windowsprogrammet. 
• Inställningar i windowsprogrammet måste vara desamma i mobilapplikationen.  
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7.6 Bilaga 6: Scenarier 
Scenario 1 

Lars har precis träffat en kund och de har tillsammans gått igenom och planerat hur kundens nya altan ska se ut. Då 

Lars har ett till möte bokat strax därefter vill han registrera tiden som han besökte kunden innan han åker därifrån. 

Lars tar upp sin telefon och startar Visma Tid, han väljer att registrera en timme, ser att dagens datum 

är förvalt och går vidare. Han väljer vilken kund han ska registrera tiden på och projektet väljs 

automatiska då det bara finns ett projekt att välja, Lars väljer aktivitet och trycker på projektering. Han 

tas till en bekräftelse över sina val, han känner sig färdig med registreringen och trycker på spara, han 

får en bekräftelse på att tiden har sparats och tas tillbaka till en översikt över dagens registrerade 

tider. Lars avslutar programmet, lägger ifrån sig telefonen och kör vidare till nästa möte.   

Scenario 2 

Lar har varit hos samma kund och arbetat hela dagen, då klockan är mycket känner han inte för att åka tillbaka till 

kontoret utan tar bilen direkt hem till familjen. Innan han går ut ur bilen kommer han på att han måste registrera 

tiden som han var hos kunden idag. 

Lars startar Visma Tid och väljer att registrera en ny tid, han anger sju och en halv timme och går 

vidare. Då Lars har många kunder att välja på trycker han på första bokstaven i kundens namn för att 

scrollas ner till sitt val, han väljer kunden och tas vidare och anger sitt projekt, han kommer därefter 

vidare till aktivitet och gör sitt val. På sidan för överblick över registreringen ser Lars att han kan välja 

att göra en anteckning, skriva en extra fakturatext eller göra ett utlägg. Lar väljer att skriva en extra 

fakturatext som kunder som faktureras sedan kommer att se på sin faktura. Han skriver sin text och 

trycker på spara. Lars sparar sin registrerade tid och tas tillbaka till översikten över dagen. I och med 

hans registrering ser han att det fattas 30 minuter får att han ska få ihop sina 8 timmar på sin 

arbetsdag. Han kommer på att han samtalade med en kund på morgonen som han glömde registrera 

sin tid på och gör nu detta innan han lägger ifrån sig telefonen och går ut ur bilen. 

Scenario 3 

Lars har haft en hektisk dag där han har varit på flera möten och planerat nya projekt med klienter samtidigt som 

telefonen har ringt flera gånger, dagen börjar närma sig sitt slut och Lars ska strax köra tillbaka till kontoret. 

Lar tar upp sin telefon och startar applikationen, han registrerar sin sista tid för dagen och tas därefter 

vidare till överskiten över dagens registrerade tider. Han ser sina registrerade tider och att han har 

matat in 8 timmar. Lars har nu arbetat klart för dagen och trycker på klarmarkera dagen för att 

synkronisera den inmatade informationen i mobilapplikationen med programmet Visma Tid. När han 

kommer tillbaka till kontoret startar han sin dator och programmet Visma Tid. Han ser att alla de 

registrerade tiderna har synkroniserats och att dagen är klarmarkerad även i datorn.
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7.7 Bilaga 7: Scenarier för användartest 
Scenario 1. Registrera tid 

Du har varit och arbetat hos en kund och ska nu registrera din arbetade tid. 

• Registrera tiden 2 timmar och 50 minuter, tidkoden ska vara satt till normal. 

• Registrera tiden på följande kund/projekt/aktivitet: 

- IT-specialisten 

- Byte av server 

- Installation 

• Tiden ska registreras den 12 Maj.  

 

Scenario 2. Registrera övertid 

• Registrera en ny tid, ange tiden 1 timme och ange tidekoden övertid.  

• Ange samma kund och projekt som tidigare, men ange ingen aktivitet.   

• Skriv en extra fakturatext på samma registrering och spara. 

 

Scenario 3. Översikt 

• Ta reda på hur många timmar och minuter som är registrerade den 12:e Maj. 

Svar:  

• Ta reda om det finns några flex-timmar inarbetade samma dag. 

Svar: 

•  Hur många flex-timmar finns inarbetade den veckan (vecka 18)? 

Svar: 

 

Scenario 4. Översikt 

• Ta bort registreringen på IT-specialisten. 
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