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Abstrakt 
 

I aktuellt arbete undersöks nya metoder och tekniker som kan användas för 

att skapa användarvänlig design i mobila enheter. Det har efterfrågas 

metoder och verktyg för att kunna skapa användarvänlig design i mobila 

gränssnitt, då det finns ett behov inom detta unga område som binder 

samman mobila gränssnitt, användarvänlighet och design. Därför har teorier 

studerats som behandlar områden inom interaktionsdesign och exempelvis 

innehållande användarvänlighet, skrivna av inflytelserika 

interaktionsdesigners som Alan Cooper . En sammanställning av 

designprinciper och användarvänlighetsprinciper baserades på en 

omfattande litteraturstudie, och har härefter lätt fram till en 

operationalisering som i undersökningen bildar, agerar och definieras som 

ett designverktyg. Detta verktyg har funktionaliteten att utgå från ett 

webbaserat gränssnitt och med hjälp av verktyget kan designern få hjälp att 

omforma detta till ett gränssnitt för mobila enheter. Designverktygets 

funktionalitet och pålitlighet har sedan genom en fallstudie test körts och 

genererat goda resultat. Arbetet har således visat att genom att 

sammanställa teori från området interaktionsdesign till en operationalisering 

så har ett välfungerande och pålitligt designverktyg för mobil design 

skapats. Detta designverktyg kan härefter användas av designern att 

omforma och anpassa design för mobila gränssnitt. Undersökningen bidrog 

också till en ökad förståelse för användarens deltagande i designprocessen. 

Med hjälp av verktyget genererades genom en fallstudie för en 

mobilwebbapplikation dessutom ett designförslag till en design för ett 

mobiltgränssnitt, denna fallstudie styrker hur väl fungerande 

designverktyget faktiskt är. 
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Förord 
 

Under undersökningens gång har jag som blivande interaktionsdesigner mer 

än någonsin förstått vikten av hur viktiga faktiskt användarna är i en 

designprocess. Denna kunskap har jag blivit rikare då jag har genomfört 

undersökningen helt utan genomförandet av användartester. Detta leder till 

att man som designer plågas av en osäkerhet som inte kan bekämpas med 

teori från några böcker. Utan plågan består av frågor som endast 

användarna själva kan besvara. I denna undersökning antog jag själv rollen 

som expert där jag gav mig själv möjligheten att med egna erfarenheter och 

egen tidigare inarbetad kunskap anta rollen som interaktionsdesigner. Detta 

gav mig tillåtelsen att skapa den design jag själv ansåg vara rätt så länge jag 

kunde motivera den. Förmodligen är det därför jag har plågats av denna 

osäkerhet, det har förmodligen varit för mig förtidigt och anta rollen som 

expert, då jag inte innehar tillräcklig kunskap och erfarenhet än. Därför 

känns det naturligt för mig som snart ny interaktionsdesigner att söka 

bekräftelse, förankring och säkerhet i användartester och användardata. 

 

Jag vill här passa på och tacka min uppdragsgivare Patroner.se och de 

personer som jag har varit i kontakt med där. Jag tackar er för att ni har 

ställt upp och att jag har fått samarbeta med er, jag hoppas att ni precis som 

jag kan ta lärdom från den här undersökningen. 

 

Jag vill också tacka min handledare Morgan Rydbrink som alltid har råd 

och ge när det är som tuffast. 

 

/ J Wilson 
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1 Introduktion 
 

Under lång tid har användarvänligheten bort prioriterats vid skapandet av ny 

teknik. Istället har fokus legat på att få fram själva produkten och kunna 

erbjuda konsumenten denna. Detta leder många gånger till att det uppstår 

problem när produkten väl når konsumenten. Problemen ligger oftast inte i 

själva produktens funktionalitet, utan i hur konsumenten måste integrera med 

produkten för att kunna utnyttja funktionaliteten. Grunden till problemen 

ligger dock inte i själva funktionaliteten utan i att vid framtagningen av 

produkten så ser man inte till hur användaren faktiskt kommer använda 

produkten och vad för erfarenheter och kunskap hen
1
 innehar. Det är alltid ett 

gränssnitt användaren integrerar med i en teknisk produkt och det är här 

fokus nu måste läggas hos tillverkarna av ny teknik. Förr några år sedan 

designades gränssnitten av samma människor som programmerade dem, det 

blev då naturligt för dem att göra på det sätt som var enklast och mest logiskt 

för dem. Vilket inte är särskilt konstigt då programmeraren ofta inte hade 

någon djupare kunskap om områden som användarvänlighet och 

interaktionsdesign Cooper (2004). I dagens läge finns en bättre förståelse för 

användaren vid framtagandet av ny teknik även om hen inte alltid får det 

fokus hen borde få. Idag står vi framför en framtid där det är dags för 

webbaserade gränssnitt att omvandlas och anpassas för mobilanvändning, 

därför är det av största vikt att det finns kunskap och rätt verktyg att 

genomföra detta med. Mobila gränssnitt skiljer sig i den grad från 

webbaserade att dem måste anpassas för en mindre skärm och mobilt bruk 

Young (2003) Att skylla hela problematiken i framtagningen av 

användarvänliga gränssnitt på programmeraren är inte helt rättvist då dem 

enbart utför ett arbete som efterfrågas med den kunskap de innehar, i 

utvecklingsprocessen återfinns även systemtekniker, systemutvecklare och 

chefer som alla påverkar utvecklingen av en ny produkt. Det är alltså dags för 

tillverkarna av ny teknik att vakna, och inse att behovet av välgenomarbetad 

och användarvänlig interaktionsdesign behövs. För att utföra detta uppdrag 

behövs mer kunskap, tekniker och verktyg.   

                                                 
1
 Könsneutral benämning för hon och han. 
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Det problem denna undersökning behandlar är hur man utformar en 

gränssnitsdesign anpassad för mobila enheter. För att undersöka hur detta kan 

gå till kommer en designstudie utifrån en sammanställning av ett urval av 

inflytelserika riktlinjer, designprinciper och designmetoder utforma 

gränssnitsdesign anpassad för mobila enheter där designbesluten direkt 

härleds till sammanställningen. Detta kan lösas, frågan är hur den här 

designstudien skall genomföras. Vad sparar vi från den nuvarande 

webbshopen, vad är viktigt att lyfta fram, vilka verktyg skall vi använda oss 

av och hur filtrerar vi fram den här informationen? 

 

Fallstudien kommer att behandla framtagandet av företaget Patroner.se 

webbapp. Patroner.se är ett företag som genom sin första webbutik redan 

sedan starten år 1996 har sålt bläckpatroner och tillbehör över webben till 

både konsument och företag. Nu har det blivit dags för dem att gå vidare med 

sin verksamhet vilket har lätt till att de vill lansera en mobilwebbapplikation. 

Webbapplikationen innebär en förenklad version av deras hemsida där målet 

är att erbjuda kunden de mest efterfrågade produkterna från webbutiken, 

vilket innebär bläckpatroner och toners. Denna utveckling av verksamheten 

ligger rätt i tiden och är ett sätt att erbjuda kunden fler ”touchpoints” med 

företaget. Även om undersökningens huvuddel behandlar hur 

webbapplikationen tas fram, så kommer stor fokus att läggas på att behandla 

området användarvänlighet med de verktyg och teorier som används för att 

uppnå detta. Att skriva om detta område och genomföra uppgiften i sig är 

något som ligger rätt i tiden, precis som utvecklingen av Patroners 

verksamhet. Då kombinationen av områdena webbapplikation, mobila 

gränssnitt och användarvänlighet är så ungt så intresserar det mig som 

interaktionsdesignerstudent. Därför anser jag också att det behövs mer 

kunskap och verktyg till området vilket är något jag hoppas kunna tillföra 

med mitt arbete.  
 

Denna undersökning kommer således att sammanställa ett designverktyg i 

form av en sammanställning av ett urval av inflytelserika riktlinjer, 

designprinciper och designmetoder som på bästa sätt kan användas för att 

härleda designbeslut för gränssnittsdesign anpassade för mobila enheter, med 

fokusering på användbarhet och design. Problemet ligger alltså i att skapa ett 

designverktyg som kan användas när designen skall utgå ifrån ett webbaserat 

gränssnittet och förvandla det till ett gränssnitt till mobila enheter anpassat 

för smartphones.  

 

Det designverktyg som sammanställs definieras som en sammanställning av 

principer kring design och användbarhet, i den meningen att breda, generella 

designprinciper och användbarhetsprinciper sammanställs, avskalas och 

anpassas i en operationalisering som i sin tur skall användas för att fatta 
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designbeslut. Detta bidrar till att man kan utnyttja de principer som redan 

finns inom området. 

 

I detta arbete används designverktyget för att direkt härleda designbeslut till 

denna sammanställning. När detta sker uppstår, en filtreringsprocess i 

designverktyget, denna process definieras som att filtrering sker när man i 

operationaliseringen anpassar, tolkar, använder och går från generella 

designprinciper till principer anpassade för gränssnitt i mobila enheter. Alltså 

när man använder en princip ur operationaliseringen och tillämpar det i 

gränssnitsdesignen till en mobil enhet. 

 

Först när detta nya designverktyg är skapat, först då kan det användas och 

fortsätta lösa problemet med att utforma design anpassad för mobila enheter. 

En operationalisering kan således användas för att direkt härleda designbeslut 

i en gränssnittsdesign och generera ett designförslag för en 

mobilwebbapplikation. 

 

1.2 Forskningsfråga 

Syftet denna undersökning ämnar undersöka är hur områdena 

användarvänlighet och gränssnitsdesign kan användas i framtagandet av nya 

mobila gränssnitt. Meningen är att detta forskningsområde skall leda fram till 

en sammanställning av ett urval av inflytelserika riktlinjer, designprinciper 

och designmetoder, alltså ett nytt designverktyg för interaktionsdesign och 

bidra till att när det i framtiden designas nya mobila gränssnitt så designas 

inte enbart en produkt utan det designas även för att användaren skall kunna 

använda dem. Därför kommer detta arbete sammanställa olika typer av 

designriktlinjer, metoder och teorier i en operationalisering, vilket kommer 

agera som ett designverktyg. Genom fallstudien av Patroner.se 

webbapplikation visas och testas hur operationaliseringen (designverktyget) 

kan användas genom att designbeslut direkt härleds till operationaliseringen. 

Utifrån ovanstående har följande forskningsfråga tagits fram: 
 

– Hur kan allmänna principer kring design och användbarhet 

operationaliseras vid framtagandet av mobila gränssnitt? 

 

För att undersöka forskningsproblemet och besvara forskningsfrågan så skall 

teoristudier bilda en operationalisering. Denna fokuserar på att kartlägga och 

förklara principer, regler och metoder som kan användas för att filtera ut 

information från till exempel en nuvarande webbdesign då man skapar ett 

användarvänligt gränssnitt för en mobil enhet. Operationaliseringen kommer i 

en fallstudie för framtagandet av designförslag till webbapplikationen för 

Patroner.se agera som ett designverktyg. Designförslaget testas i 
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nästkommande skede genom en kognitivgenomgång som bekräftar om 

operationalisering håller god trovärdighet. Dessutom kommer 

uppdragsgivaren att tycka till om resultatet genom ett designmöte som 

genomförs som en ostrukturerad intervju vilket kommer generera feedback på 

designförslaget. Denna genomgång och feedback kommer bestyrka vår 

operationalisering, alltså designverktygs trovärdighet. Operationalisering är 

den kunskap som detta projekt avser producera. Den kommer bilda ett 

verktyg som kommer kunna användas vid liknande projekt i framtiden. 

Operationalisering kommer utgöras av flertalet punkter som behandlar det 

vetenskapliga området användarvänlighet. Punkterna kommer att baseras på 

flertalet tankar, regler och metoder yttrade av inflytelserika ämnesvetare 

inom interaktionsdesignområdet.  

 

 
 
Figur 1. Detta flödesschema visar hur undersökningen och fallstudien har genomförts samt 

hur operationaliseringen tar del i undersökningen. 

1.3 Begränsning 

Denna undersökning avser förutom forskningsproblemet att framställa ett 

designförslag av Patroners nya webbapp. Prototypen kommer inte vara något 

annat än ett designförslag, detta innebär att vid undersökningens slut kommer 

det fortfarande krävas fortsatta programmering och kodnings arbeten för att 

implementera prototypen i Patroners verksamhet. 

 

Undersökningen kommer inte heller behandla Patroners nytänkande system 

som berör användningen av Barcode koder som skulle kunna användas för att 

låta användaren själv scanna de produkter kunden har sedan tidigare. 

Teoristudier Operationalisering 

Intervju med 
upprdagsgivare = 

Riktlinjer för 
designförslag 

Webbsida + 
Operationalisering + 

Designer 
Designförslag 

Kognitivgenomgång 
tar  fäste i 

Operationalisering 

Intervju med 
uppdragsgivare = 

Feedback 



  
 

10 
 

Anledningen till detta är för att detta system ligger för långt fram i tiden och 

inte kommer bidra till något för det system som det designas för idag. 

 

Användartester genomförs inte i undersökningen då tidsramen är för 

begränsad för att sådana tester skall hinnas med. Samt de justeringar som 

undersökningen genom analys och intervjuer visar att designförslaget skulle 

behövas uppdateras med kommer inte implementeras i designförslaget då 

tidsfaktorn begränsar att dessa kommer hinnas implementeras i 

designförslaget. 

 

Andra datainsamlingstekniker som undersöker uppdragsgivarens bransch 

närmre har ansets överflödiga som till exempel enkäter. Tack vare tidigare 

forskning från uppdragsgivaren innebar det att deras ämnesområde redan var 

tillräckligt känt för att inte motivera att undersöka uppdragsgivarens 

ämnesområde närmre. 
 

1.4 Målgrupp 

 

Den här uppsatsen skrivs dels för Patroner.se som har ett eget intresse i den 

då det designförslag som fallstudien i uppsatsen behandlar kommer leda fram 

till bygger på deras webbgränssnitt.  

 

Men uppsatsens målgrupp finner vi även hos de vars mål är att själv försöka 

sig på att göra om ett webbaserat gränssnitt till ett gränssnitt till mobila 

enheter. Här kommer finnas mycket ämnesrelevant läsning för alla som är 

intresserade av eller vill utveckla ett gränssnitt till mobila enheter i fokus på 

design och användarvänlighet. 

 



  
 

11 
 

2 Teori 

2.1 Interaktionsdesign 

I teorikapitlet samlas design från olika områden inom interaktionsdesignen, 

Områdena berör användarvänlighetsprinciper och designprinciper 

innehållandes metoder och riktlinjer som kan användas för skapandet av 

användarvänlig design och design för mobil användning, förhoppningen med 

teori urvalet är att de skall bidra med kunskap till framställningen av ett 

filtreringsverktyg med syfte att framställa ett gränssnitt till mobila enheter 

med stor inriktning mot användaren. 

2.1.1 Designen är beroende av kontexten 

”Designing a user interface for a small device is different than designing for a 
desktop computer. Both physical and behavioral properties differ 
significantly between the two, and must be taken into account.”  

(Young, 2003, s 2) 
 

Dessa tankar är de första som måste tas i beaktande när det kommer till att 

designa för ett gränssnitt till mobila enheter som smartphones istället för ett 

gränssnitt skapat för webben riktat för stationär och bärbar dator . Ett 

gränssnitt designat för webben kommer vid användning i en stationär eller 

bärbar dator oftast innebära att när användaren integrerar med gränssnittet så 

är hen vid datorn. Hen sitter förmodligen ner i en kontorsstol eller kanske i en 

soffa, i ett välupplyst rum och är allt som oftast inomhus. Här finns oftast 

inga andra moment som kan stjäla användarens uppmärksamhet. Hens 

uppmärksamhet är alltså i de flesta fall riktat på uppgiften.  

 

För ett gränssnitt i en mobil enhet innebär det portabla användningsområdet 

förändringar för det mobila gränssnittets utformning. Den mobila enheten 

kommer säkerligen användas i andra sammanhang än lugnt inomhus. När det 

kommer till mobila enheter kan man förvänta sig att användningsområdena 

kommer vara utomhus, vid stressade tillfällen, långt hemifrån och när 

användaren är på resande fot. Detta innebär att den mobila enheten inte 

kommer ha användarens fulla uppmärksamhet. Detta måste tas hänsyn till, 

vilket leder till nya möjligheter för utformning av gränssnitt för mobila 

enheter men också till beteenden som måste tas beaktande vid utformning av 

ett gränssnitt till mobila enheter. Det fungerar alltså inte att gränssnittet byggs 

upp på samma sätt som för en webbsida med långa listor och mycket 

information, vid mobil användning fungerar inte detta för användaren. Det 

finns för mycket händelser runtomkring för att användarens uppmärksamhet 

skall räcka till (Young 2003). 
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2.1.1.1 Designriktlinjer för mobila gränssnitt 

Young (2003) har sammanställt en lista med designprinciper för mobila 

gränssnitt som presenteras här nedan, dessa är viktiga att känna till då ett 

gränssnitt till mobila enheter skall skapas. Det vikigt att förstå att design och 

innehåll för ett webbgränssnitt inte kommer fungerar lika bra i ett gränssnitt 

till mobila enheter. 

 

• Reducera grafik, att i ett gränssnitt till mobila enheter tillåta 

omotiverade grafiska element är direkt fel. Ett grafiskt element som 

inte tillför något skäl plats från skärmens yta och dessutom krävs 

extra datatrafik för att hämta de grafiska elementen. 

 
• Reducera scrollning, en liten skärm kan inte visa lika mycket 

information som en stor, därför leder detta ofta till att användare 

tvingas scrolla mycket i sina mobila gränssnitt. Försök därför skapa 

avskalade vyer som enbart presenterar det viktigaste och förebygger 

för scrollning. 

 
• Minimera text, dela in i del sidor, förenkla och korta ner texter detta 

är metoder för att öka tydligheten i det mobila gränssnittet. För att få 

en bra översikt över innehållet i gränssnittet krävs det att innehållet är 

så enkelt och konkret som möjligt. Använd därför listor, punktlistor 

och tabeller för att presentera data och information. Försök att skapa 

presentera texter i meningar som inte består av mer än tjugo ord och 

sammanfatta information i paragrafer men samla inte mer än fem 

meningar. 

 
• Bättre sökmöjligheter, för att underlätta för att användaren inte skall 

behöva navigera sig igenom hela gränssnittet är det viktigt med en väl 

fungerande sökfunktion. Sökfunktionen bör också vara så smart att 

den förstår användaren och föreslår resultat även om hen stavar fel 

eller inte sätter samman till exempel modellnamn rätt i sökningen. 

 
• Bryt ner funktionalitet till mindre delar, genom att kategorisera 

funktionalitet eller dela upp den i fler steg så får användaren en bättre 

överblick och förståelse för funktionaliteten. Funktionalitet från ett 

webbgränssnitt som tidigare har tagit ett helt fönster kan alltså med 

fördel delas upp i en stegvis process för att ge användaren en bättre 

översikt. 

 
• Använd större text storlek, nödvändigt är att den information som 

skall delges användaren måste vara läsbar för användaren. Öka därför 

textstorleken och kontrollera att informationen sedan kan läsas på 
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skärmen. Kan användaren inte läsa vad det står på skärmen blir det 

där står meningslöst. 

 
• Linjärisera data och undvik djupa hierarkier, försöka att ha all 

information lättillgänglig för användaren. Bygg därför inga menyer i 

flera nivåer som leder till fler menyer och presentera inte data i djupa 

hierarkier. Att göra detta leder till en otydlighet hos användaren, det 

blir helt enkelt svårt och navigera runt i gränssnittet på den lilla 

skärmen. 

 
• Eliminera onödiga dialoger och popup fönster, försök vara tydlig och 

hjälpsam redan från början i gränssnittet. Då behövs inte användaren 

störas av popupfönster som ifrågasätter hens beslut. 

 

2.1.2 Angående interaktionsdesign 

Området interaktionsdesign samlar många termer under samma tak för vad 

man försöker designa, som användargränssnittsdesign, programvarudesign, 

användarcentrerad design, produktdesign, webbdesign, upplevelsedesign och 

interaktiv systemdesign. Många designers som tidigare har arbetat med till 

exempel användarcentrerad design skulle idag mena att de jobbar med 

interaktionsdesign. 

 

Interaktionsdesign är ett praktiskt inriktat område, det är inte låst vid ett 

speciellt sätt att skapa design på, utan uppmanar till användningen av olika 

designmetoder, med hjälp av dessa metoder och interaktionsdesign skapas 

användbarhet. Vissa interaktionsdesigners har börjat tillämpa sina egna 

principer och metoder med stor framgång, som till exempel målinriktad 

design från Allan Cooper vars metoder det berättas vidare om här i teori 

kapitlet. 

 

För att se till vad interaktionsdesignerns syfte är i designen av en 

programvara kan vi jämföra henom med arkitekten och konstruktören. 

Arkitekten jämförs med interaktionsdesignern och konstruktören jämförs med 

programmeraren. Arkitekten uppgift vid ett husbygge är att se till 

människorna och deras utnyttjande av huset, finns där tillräckligt med privata 

utrymmen och familj utrymmen i huset, fungerar hallens placering i 

förhållande till ingången med mera. Medans konstruktörens uppgift blir att 

ansvara för kostnader, byggnation, hållfastighet, konstruktion och 

byggnadsregler. När vi jämför detta scenario med vår interaktionsdesigner 

kan vi tydligt se att hens uppgift blir att se användaren och se till hens bästa 

medans programmerarens uppgift blir att konstruera och bygga (Sharp et al, 

2007). 
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2.1.2.1 Målinriktad design 

Det första nyckelverktyget inom interaktionsdesign som presenteras är mål. 

Detta område omnämns då det är av största vikt att känna till sin användares 

mål, då det är dessa man designar för att hen skall kunna uppnå. Information 

och fakta kring detta ämne grundas i det Cooper (2004) berättar om i sin bok. 

 

Den främsta anledningen till interaktionsdesigners studerar mål är därför att 

detta leder till att de hittar annorlunda och mycket bättre lösningar på 

problem. Till exempel, i ett projekt med att ta fram ett klassrums 

ledningssystem för grundskolelärare, hade ingenjörerna försett programmet 

med möjligheter att testa elever, följa utveckling och möjligheter till databas 

förlagda lektionsplaner. Om man såg till vilka uppgifter som skulle lösas så 

verkade allt vara i sin ordning. När man såg till vad grundskolelärarna 

verkligen ville ha så visade det sig att lärarna kände sig isolerade i sitt 

klassrum och längtade efter feedback på hur det gick för dem. I uppföljningen 

av detta projekt ledde denna upptäck till ett verktyg där läraren kan mäta sin 

egen undervisning. Att se detta enkla behov är inte så lätt att se när man delar 

upp lär processen i de uppgifter som ingår. Men när du undersöker målen hos 

användaren så är behoven mycket enklare och se. 

 

Det finns fyra olika målkategorier att ta hänsyn till i en designprocess, de är 

följande. 

 

• Personliga mål, dessa mål bestäms utifrån användaren själv. De är 

enkla, allmänna och som sagt personliga. Exempel på dessa är: 

 

Att användaren inte skall känna sig dum. 

Att användaren inte skall göra misstag. 

Att användaren skall få sitt jobb utfört. 

 

• Företagets mål, det finns flera mål från företaget sida som måste tas 

hänsyn till i en designprocess. Dessa används av designern för att 

hålla kvar fokus på de större problemen i processen. Exempel på 

dessa är: 

 

Att öka vinsten. 

Att öka antalet marknadsandelar. 

Att anställa fler medarbetare. 

Att erbjuda fler tjänster. 

 

• Praktiska mål, med de praktiska målen byggs en övergång mellan de 

personliga målen och företagets mål. Som exempel målet att vara 

produktiv hos användaren byggs ihop med företagets mål att öka 
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vinsten genom det praktiska målet att hantera ens kunds krav. Fler 

exempel på dessa är: 

 

Att undvika möten. 

Att spara kundens order. 

Att skapa en numerisk modell över verksamheten. 

 

• Falska mål, är de mål som många programvaror skapas utifrån. Det är 

mål som gör det lättare för programmeraren och systemutvecklaren att 

skapa programvaran. Vilket också är anledningen till att de får 

främjas och då på bekostnad av programvaran. Andra falska mål 

grundas i uppgifter, funktioner och verktyg. Exempel på dessa är: 

 

Att spara minnesutrymme. 

Att köras i en webbläsare. 

Att vara lätt lärd. 

Att påskynda datainsamlingen. 

Att använda cool teknologi eller funktioner. 

 

De absolut viktigaste målen är de personliga målen, dessa innehas endast av 

individen som faktiskt använder produkten, inte av den som inhandlade 

produkten. Användaren av produkten är alltså en vanlig människa, inte ett 

företag eller en chef det är dennes personliga mål som måste betraktas som 

betydelsefulla. Det finns flera olika mål att ta hänsyn till hos en användare 

men så länge de personliga målen uppfylls kommer användaren göra sitt 

bästa för att uppfylla övriga mål. Det absolut viktigaste personliga målet att 

uppfylla är att bevara användarens värdighet och inte låta henom känna sig 

dum (Cooper et al, 2007). 

 

2.1.2.2 Personas 

Personas är ett av de viktigaste verktygen inom interaktionsdesignen som 

leder till bra och användarvänlig design. Personas belyser vikten av att för 

designern känna till användarens mål och i vilken utsträckning detta är 

nödvändigt. För att redogöra för hur detta verktyg fungerar är detta avsnitt 

teori baserat på tankar från Cooper (2004). 

 

”Att designa för en ensam användare är det mest effektiva sättet att 

tillfredställa en bred publik” (Cooper, 2004, s126).  

 

Detta betyder att man vill designa för en person då chansen är större att ens 

design passar flera. Exempel på produkter som har blivit mycket uppskattade 

som endast är designade för en eller få människor är ”Post it” lappen och 

kabinväskan. 
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”Att få människor att älska dina produkter, även om dem är i minoritet, är hur 

du lyckas”(Cooper, 2004, s125). 

 

För att lyckas åstadkomma detta ovanstående gäller det att designa för dessa 

människor. Detta löses genom att en liten grupp människor väljs ut att 

designa för och med målsättningen att göra dem etthundra procent nöjda.  

 

Designerns mål är att designa en programvara som vill böja och anpassa sig 

efter användarens behov och mål vilket innebär att det inte är användaren 

som skall behöva anpassa sig efter programvaran. Man kan dock inte fråga 

användaren hur löses era problem? Bara för man är den problemet kretsar 

runt betyder det inte att man har lösningen till problemet. Detta innebär i sin 

tur att man aldrig låter en användare direkt vara med och påverka en lösning. 

 

För att komma fram till en lösning använder designers sig utav personas. 

Dessa är påhittade användare vi designar för. Dessa personas utgör en 

nödvändig grund för bra interaktionsdesign. 

 

Personas är inte påhittade ur luften, utan de bildas som en bi produkt från 

undersökningsfasen i till exempel ett designprojekt. Dessa är inte riktiga 

människor de representerar arketyper av riktiga användare. Det är endast 

namn och de personliga sakerna kring ett personas som uppdiktas. Det 

samlade personat representerar en sammanfattning av vad de riktiga 

användarna vill och är. Målet med ett persona är alltså att ta fram en precis 

beskrivning av vad våra användare vill och vad de vill uppnå. Personas 

sammanfattar de viktigaste kraven, behoven och preferenserna som 

användarna har i en kompakt och familjär form med syfte att vägleda 

designen och hålla användaren i fokus och hålla kvar vid denna fokus genom 

hela projektet. För att göra det så behöver personan vara representativ för en 

grupp användare eller alla användare och personan behöver kännas som en 

person så att man kan fylla i luckorna i den medvetet kompakta 

beskrivningen av denna.  

 

 

”Personas definieras av sina mål, målen definieras såklart av deras persona” 

(Cooper, 2004, s124). 

 

Medans vi förädlar fram vårt persona i den inledande problem utredningen 

för till exempel ett projekt så växer och tydliggörs både mål och persona 

fram. Ju mer specifikt personat görs, desto mer effektivt blir det att använda 

som designverktyg. Eftersom ju mer specifik personan är, desto mindre 

elastisk är den. Vikten i ett persona ligger i att det är specifikt annars förlorar 

det sitt värde. Ett persona måste också ha ett namn, utan ett namn blir 

personan aldrig en individ i någons sinne. En personas uppgift är inte att vara 
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politiskt korrekt utan en stereotypisk persona är mer trovärdig. Vilket är det 

som strävas efter vid skapande av personas. Här nedan presenteras ett 

exempel som visar hur mycket mer information och klarhet det innebär när 

något berättas specifikt. Till exempel så kör inte vår persona bara en bil. 

Kajsa kör en vit BMW 520 diesel från 2011, denna tvättar hon aldrig något 

man kan se på de många lager smuts på bilen. 

 

Ett persona är det mest kraftfulla verktyget inom målinriktad design. Det gör 

att vi kan se omfattningen av ett design problem. Det tydliggör för vad 

användarens mål är. Till exempel så berättar ett persona vilken datorvana 

användaren har, så designern inte förvirrar bort sig och undrar om hen 

designar för amatörer eller experter. 

 

2.1.2.3 Artiga gränssnitt 

Att gränssnitt inte bryr sig om sina användare är ett ofta förekommande 

problem hos programvaror. En dator borde arbeta hårt för att komma ihåg 

sina användare, att den inte gör det är inte okej. Enligt Cooper (2004) så är 

lösningen till detta problem att producera artiga gränssnitt. Det är inte svårare 

än att göra oartiga gränssnitt. Det finns ett antal egenskaper och tankar att ta 

hänsyn till vid skapandet av artiga gränssnitt, de som presenteras här i teorin 

är samtliga hämtade från Cooper (2004) The inmates are running the asylium.   

 

”Den automatiska spolningen i pissoaren på flygplatsens herrtoalett är mer 

medveten om sin användares närvaro än hans personliga dator” sagt av Larry 

Keeley, företagsrådgivare, talare och utvecklare av strategi och 

innovationsmetoder. 

 

Om vi vill att användaren skall tycka om våra programvaror, så skall vi 

designa den som om det vore en sympatisk person. Om vi vill att användare 

skall vara produktiva med vår programvara, så skall vi designa den som om 

det vore en god arbetskamrat. 

 

Nedanstående områden utgör en del av artiga gränssnitt: 

 

• Är förutseende, vid ett restaurangbesök är det självklart att efter en 

beställning behöver individen glas, bestick och servett. När man 

arbetar vid en dator erbjuds endast det efterfrågade. Till exempel 

varför berättar inte datorn att pappersnivån är låg när jag skriver ut 

många sidor? 

 

• Är intresserade av sin användare, en vän kommer ihåg vad man är 

intresserad av och inte, att ens dator eller programvara intresserar sig 

är viktigt. En dator borde arbeta hårt för och komma ihåg sin 
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användares arbetsvanor och information den får, så att den inte 

behöver fråga efter den igen.   

 

• Är omtänksamma mot sin användare, en människa som arbetar inom 

service yrket är hängiven sin kund. Hen servar sin kund vad än 

kunden önskar. Om detta scenario jämförs med datorns förmåga att 

serva sin användare så finner vi att den inte behandlar sin användare 

likadant som en service människa hade gjort. Datorn kommer ofta 

tillbaks med svar att saker inte går och genomföra eller vägrar låta 

mig genomföra uppgifter som till exempel att skicka in data innan alla 

uppgifter är ifyllda.  

 

• Har sunt förnuft, att erbjuda funktioner i gränssnitt för en 

förstagångsanvändare som tar många timmar att lära sig är väldigt 

opassande och farligt. Det finns i dagens programvaror kontroller som 

används dagligen dessa placeras bredvid de som används sällan eller 

nästan aldrig. 

 

• Förutser användarens behov, en sekreterare förutser att det behövs 

bokas hotellrum när hens chef behöver åka på konferens, hen bokar 

då hotell utan att chefen behöver be om det. Hen ser dessutom till att 

rummet ligger på bottenplan då hens chef är höjdrädd. Artiga 

gränssnitt borde också vara så förutseende genom att känna till vad vi 

gillar och brukar göra kan det förbereda genom att vara beredd att 

köra igång de program vi brukar använda oss av. 

 

• Är vaken för vad som händer, när vi sitter och arbetar med något i till 

exempel Word vill vi inte bli störda. Det är då inte lämpligt för 

systemet att komma och fråga oss om vi vill uppdatera datorn. Men 

om den istället hade kommit med samma fråga när vi sitter och surfar 

på webben så är det mer passande. 

 

• Är få ordig om sina egna behov, ett datasystem skall vara tyst om sina 

problem men det bygger på att den klarar av och lösa dem själv. 

Användaren är inte intresserad av att program kraschar, att 

papperskorgen måste tömmas eller veta hur hårt datorn jobbar. 

Användarens mål är att få jobbet gjort. 

 

• Är välinformerande, även om vi vill att datorn är sparsam med 

information så vill vi inte att den slutar informera oss om sådant som 

kan anses viktigt för oss. Håller bläcket i skrivaren på och ta slut så är 

det viktigt att vi får reda på det i god tid så vi hinner beställa nytt. 

Eller att den inte visar länkar för webbsidor som inte leder 
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någonstans, ett välinformerat gränssnitt presenterar aldrig dessa typer 

av länkar. 

 

• Har självförtroende, om vi berättar för datorn att den skall ta bort en 

fil, då vill vi inte att den ställer frågan om vi är säkra på detta. Utan vi 

vill bara att den gör det och istället förebygger för att vi skall kunna 

återskapa den. 

 

• Har möjligheten att ”fuska” gå runt problem, i tillexempel ett 

fakturasystem underlättar det om det ges möjlighet fuska. Kunden har 

betalat sin räkning idag och vill lägga en ny order men enligt systemet 

så har hans räkning inte blivit betald än och därför kan ingen ny order 

göras. Genom att få systemet att tro att kunden skall betala den nya 

ordern direkt kan en ny order skapas. Därefter ändrar vi tillbaka 

statusen till faktura och fakturerar. Med denna lösning gick vi runt det 

databasbaserade problemet och löser på sätt situationen som uppstod. 

På så vis är gränssnittet tillmötesgående och erbjuder oss att ”fuska”. 

 

• Ger omedelbar tillfredställelse, dataprogram idag tvingar användaren 

att förse dem med all tänkbar information innan dem gör minsta 

tänkbara arbetsinsats. Om en vanlig människa skulle bete sig på detta 

viset hade man inte gillat hen. 

 

• Är pålitliga, när datorer uppför sig oförutsägbart och motvilligt vinner 

dem inget förtroende. Men genom att vissa att dem vill känna en och 

gång på gång uppfyller dess uppgift kan dem uppfattas som pålitliga. 

 

Våra programbaserade produkter irriterar oss eftersom de inte är artiga, inte 

efter avsaknaden av funktioner som bidrar till det. Det är dock inte svårare att 

bygga artiga gränssnitt än oartiga gränssnitt. Det handlar om att någon måste 

föreställa sig interaktionen som efterliknar kvalitéerna hos en känslosam och 

omtänksam vän. 

2.1.3 Användarvänlighet 

För att beröra området användarvänlighet berättas i här nedan om 

grundläggande anledningar till problem vid skapandet av användarvänlig 

design. Det berättas om svårigheten hos tekniska produkter, vilket gör dem 

svåranvända. Till sist belyses vanliga problem hos programvaror som måste 

tas i beaktande vid design av ny användarvänlig programvara. 

 
2.1.3.1 Kognitiv friktion 

Ett av de många problem som finns när det kommer till att skapa 

användarvänlig design är att programmeraren inte använder programmet hen 

designar själv. Utan istället lever programmeraren sig själv in i rollen som om 
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att hen är användaren och designar för sig själv. Detta genererar knappar och 

funktioner som en programmerare känner sig tillfreds med, hen går gärna 

också den lätta vägen när det kommer till kodningen av programmet då det är 

den vägen som är mest naturlig för henom. Något som inte programmeraren 

vet om är att när det kommer till design av produkter både fysiska och 

virtuella så skall man designa för slutanvändaren först då kan man uppnå 

användarvänlig design. Design skall alltså baseras på vad slutanvändaren vill 

uppnå inte vad som är lättast att skapa. Att lägga till funktionalitet bara för 

man kan, är inte rätt, är funktionaliteten inte något som användaren 

efterfrågar förlorar man mer än man vinner. Det går och förutsäga hur mycket 

en produkt används, genom att analysera hur mycket interaktion det krävs för 

att styra den. Är det värt ansträngningen så kommer produkten att användas 

och kräver produkten mindre ansträngning så ökar man chanserna att 

produkten används. Därför bör vi designa för låg kognitiv friktion. (Cooper, 

2004).  

 

Detta problem område materialiserade sig vid tiden för övergången från 

industrieran till informationseran. I och med övergången från fysiska verktyg 

till datorbaserade (och senare mjukvarubaserade) verktyg. Cooper menar att 

trots att dagens ingenjörer är minst lika duktiga som gårdagens så uppstår där 

ändå problem i användningen av deras nya utvecklade verktyg jmf med 

dåtidens. Vi kan idag se missnöjda användare av programvaror uppleva 

frustration och vara oproduktiva. Kognitiv friktion förklaras som motståndet 

som uppstår av det mänskliga intellektet när det engagerar sig i ett komplext 

system av regler som ändras samtidigt som problemet förändras. Cooper 

menar på att programvara har väldigt högt värde för kognitivt friktion. Till 

exempel så är att spela golf svårt men har ett lågt kognitivt friktions värde då 

golfarens spelande beror på fysiska lagar och teknik. Spelande kommer aldrig 

in i ett tillstånd där ett felslag kan få konsekvenser som till exempel att 

golfbollen skulle explodera. Händelsen av golfarens slag är alltid 

förutsägbara genom fysiska lagar och regler även om det krävs kunskap och 

teknik för att lyckas med spelandet. Vi kan jämföra ovanstående exempel 

med svårigheten i att använda sig av en mikrovågsugn. Mikrovågsugnen har 

väldigt högt kognitivt friktionsvärde då samma höga antal knappar 

manövrerar inställningar för två skilda lägen, effekten hos mikrovågsugnen 

och varaktigheten. Att skifta effektens inställningar med varaktighetens kan 

få förödande konsekvenser. Det kan leda till att något blir mikrat i 700min 

istället för i 7 min på effekten 700watt. Det är den dramatiska skillnaden 

tillsammans med den låga ”feedbacken” (se sid 22) på mikrovågsugnens 

inställningar som pekar på det högt ställda kognitiva friktionsvärdet. Cooper 

menar också att kognitiv friktion inte nödvändigtvis behöver vara dåligt i små 

delar, men desto mer av det ökar de negativa effekterna exponentiellt. Dock 

menar han att det är svårt och upptäcka och svårt att mäta kognitiv friktion.  
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På en dataskärm förekommer det mycket kognitiv friktion dock i varierande 

mängder, till och med i något som kan verka så enkelt som internet. Här finns 

massvis av funktioner, knappar och länkar som kan skicka användaren till 

platser han inte räknat med. Dessutom är datavärlden full av metafunktioner, 

med detta menas flera funktioner gömda under samma knapp eller 

kombination, till exempel att vid en knappkombination så backar 

händelseförloppet och med en snarliggande kombination så vandrar 

händelseförloppet framåt igen, det är därför viktigt att det finns en viss 

kontinuitet inom en programvara. Vilket är det Cooper pekar på när han 

menar att systemets regler ändras samtidigt som problemet förändras och det 

är samtidigt här som svårigheten i designarbetet ligger. För att få med den här 

förståelsen i designen ”måste interaktiva produkter designas av 

interaktionsdesigners” (Cooper, 2004, s21). 

 

2.1.3.2 Vad är fel med programvara? 

Nedanstående sex områden behandlar problem med programvaror vilket 

Cooper (2004) berättar om i sin bok, The inmates are running the asylum. Att 

omtala dessa problem gör att vi får en bättre förståelse för vilka problem våra 

användare idag står inför. Med en ökad förståelse kommer också möjligheten 

att undvika dessa i framtida skapande av ny design. 

 

• Programvara glömmer 

Varje gång du använder en programvara lär du dig lite mer om den. Du lär 

dig var menyer, knappar och funktioner finns och nästa gång kommer du ihåg 

lite av detta när du använder programvaran igen. Exempel för detta skulle 

kunna vara om en användare frekvent använder en programvara som 

webbläsare, så fast att användaren skriver in ett nytt lösenord för sin profil i 

ett community så frågar inte programvaran om den skall uppdatera och 

komma ihåg det nya lösenordet. Cooper (2004).  

 

• Programvaror är lata 

De flesta programvaror arbetar inte särskilt hårt för sina användare och med 

det är det inte menat att dem inte arbetar hårt. Utan de flesta programvaror är 

designade för att arbeta jätte hårt för att tillfredställa sin användare. Men 

genom att de behandlar sina användare som hur programmeraren vill bli 

behandlade så blir användare behandlad fel och med detta upplevs en lathet 

från programvarans sida. Till exempel genom att vid felmeddelande inte 

förklara problemet utan enbart presentera en i användarens ögon obegriplig 

felkod som tillexempel vid ”blue screen”
2
. Cooper menar att detta är som när 

en man köper en borrmaskin i födelsedagspresent till sin fru, bara för att han 

tycker om borrmaskiner betyder inte det att hon gör det. Med detta vill han ha 

sagt, att kan vi bara få programmerare att anstränga sig lite mer för vad 

                                                 
2
 Läge när en dator med Microsofts Windows operativsystem låser sig, 
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användaren vill ha som kommer också användaren att bli gladare utan att 

programvaran måste arbeta hårdare, Cooper (2004). 

 

• Programvara är sparsam med information 

De flesta datasystem är väldigt sparsamma med att visa information trots att 

den finns. Många gånger innebär detta att användaren inte uppfattar 

systemets status utan tror att allt är bra ända tills hen får ett meddelande om 

att systemet har krashat. Till exempel en så enkel produkt som en 

batteridriven väckarklocka, tänk dig att batterierna håller på och ta slut men 

du får ingen information från systemet om detta. Vilka blir konsekvenserna, 

Jo att en morgon vaknar vi inte, eftersom systemet inte kunde hålla oss med 

information om att batterierna håller på och ta slut Cooper (2004). 

 

• Programvara är oflexibel 

När användare kan se helheten hos ett program eller förstår hela programmet 

kommer det ofta till en punkt då användaren vill skräddarsy sina egna 

lösningar. Men det är sällan programvaran är så flexibel, utan istället låter 

den användaren arbeta i samma mönster och gå samma väg som programmet 

alltid har erbjudit. ”Mänskliga användare föredrar system som låter dem 

fuska lite” (Cooper, 2004, s 67) detta kan göras genom att till exempel 

erbjuda genvägar i en programvara. 

 

• Programvara skyller på användaren 

När en programvara upptäcker ett fel skickar den undantagslöst ett 

felmeddelande till användaren. Allt som oftast innefattar detta meddelande 

information om faktorer som den anser användaren vara ansvarig för. Till 

exempel skulle meddelandet kunna meddela att datorn inte är ansluten till 

internet eller att ett nätverk inte går att finna, fast att användaren är mycket 

väl medveten om att han är både ansluten till internet och att det finns ett 

nätverk. Detta innebär inte bara att programvaran beskyller användaren för 

problemen utan också att den dum förklarar användaren. Oftast föreslår den 

heller inte några lösningar på problemet och användaren blir utelämnad. 

Människor vill inte bli behandlade så, de vill bli behandlade som om de var 

ibland hjälpsamma vänner. Finns där ett problem som har uppstått så hjälps 

vi åt att lösa det Cooper (2004). 

 

• Programvaran tar inte ansvar 

Programvaror envisas hela tiden med att ifrågasätta våra val och beslut. Till 

exempel vill du verkligen tömma din papperskorg? Vill du verkligen ta bort 

det här dokumentet? Genom att ifrågasätta beslut anser den sig inte senare 

behöva ta ansvar för att användaren vill ångra sig. Istället anser den att jag 

frågade om du verkligen ville göra detta, nu är det ditt ansvar eftersom du 

genomförde det. Människor tänker inte på samma sätt som datorer, i den 

verkliga världen går de flesta beslut och handlingar att ändra och göra om vid 
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senare tillfällen. I det perfekta datorprogrammet förbereder det sig för att 

användaren vid ett senare tillfälle skall komma tillbaka och ångra sig Cooper 

(2004). 

 

2.1.4 Normans Designprinciper 

Följande är beskrivning av Don Normans designprinciper. Designprinciper 
används för att hjälpa designern i sitt mål att designa användarvänliga 
produkter. De generaliserade principerna syftar till att orientera designern i 
att tänka på olika aspekter i sin design (Sharp et al, 2007). 
 
2.1.4.1 Begränsning 

Används för att skydda användaren från att göra fel. Gränssnittet omöjliggör 

interaktion med till exempel en viss del i gränssnittet eller något som 

eventuellt kan skada användaren. Det kan vara omöjligt för gränssnittet just 

nu att använda sig av en viss funktion och då kan gränssnittet hjälpa 

användaren genom att göra funktionen omöjligt att klicka på vilket 

förebygger missförstånd och irritation (Sharp et al, 2007). 

 

2.1.4.2 Konsekvent 

Denna princip används för att kontroller, knappar och funktioner som tidigare 

används skall kännas igen av användaren . Man eftersträvar att följa en 

standard som är konsekvent för andra liknade funktioner som i till exempel 

gränssnitt. Användaren ska inte behöva fundera på om ett ord eller en ikon 

betyder olika saker inom ett gränssnitt, detta gäller även i andra sammanhang. 

Som till exempel ikoner, en kundkorgsikon brukar stå för varukorg eller 

kassafunktion i de flesta webbutiker och om de skulle börja förekomma och 

användas som länkar till olika delar inom en webbutik istället så skulle det 

upplevas som förvirrande. En fördel med gränssnitt som är konsekventa och 

försöker följa standarder är att de blir enkla för användaren att använda och 

att lära sig (Sharp et al, 2007). 

 

2.1.4.3 Mappning 

Mappning beskriver relationen mellan en kontroll, vad den påverkar och det 

möjliga resultatet. Dålig mappning innebär att det är svårt för användaren och 

se sambandet mellan kontrollen och vad som händer. Detta innebär att 

användaren måste stanna upp i sin användning av produkten och fundera på 

vad som händer, vad kontrollen gör. Detta kan i förlängningen innebära 

allvarliga problem för både användare och produkt, till exempel så kan fel 

inställningar göras som leder till problem. Exempel för bra mappning i en 

webbshop är att knappen ”lägg till i varukorg” vid tryckning verkligen 

placerar varan i varukorgen och inte går till kassan (Cooper et al, 2007). 
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2.1.4.4 Feedback 

Inom interaktionsdesignen kallas den händelsen som sker efter att användaren 

till exempel har tryckt på någon knapp för feedback. Feedback indikerar att 

något har hänt. Exempel för feedback är när du trycker på en knapp och en 

lampa lyser samtidigt för och indikera händelsen, du flyttar datormusen och 

pekaren på skärmen flyttar sig samtidigt och när man bankar på något vilket 

innebär att samtidigt som något träffas så låter det, vilket indikerar att du 

bankar. När feedbacken brister innebär det att användaren inte får någon 

bekräftelse på att hens handlingar har registrerats, uppfattats. Vilket kan leda 

till att hen trycker flera gånger, blir irriterad, startar om datorprogram med 

mera. Vid bristande feedback i ett datorsystem kan det få konsekvenser som 

att datorn blir långsam, användare köper en sak flera gånger, allt för att 

datorprogrammet inte indikerar att den till exempel tänker eller knappen 

redan är tryckt på. 

 

Att designa för lämplig feedback är interaktionsdesignerns uppgift. Designern 

måste bestämma hur snabbt produkten skall bekräfta en handling och hur det 

skall arta sig. Det kan vara så enkelt som att vid en tryckning på 

tangentbordet så skall det komma bokstäver på skärmen eller att en diod 

indikerar att datorn tänker. Dålig feedback kan jämföras med hur tråkigt och 

dåligt det känns när man pratar med någon och inte får något svar, lika illa 

känns det när produkter inte svarar. Om svarstiden hos till exempel en 

programvara blir längre än en sekund så skall programvaran indikera detta 

genom till exempel en tidsmätare. Det är viktigt att användaren hela tiden är 

medveten om att något faktiskt sker (Saffer, 2010). 

 

2.1.4.5 Synlighet 

Vikten av synlighet handlar om att syns det inte finns det inte, denna tanke 

kan överföras till kontrollerna i en programvara. Syns inte kontrollen så är 

sannolikheten väldigt liten att den kommer att användas. För att exemplifiera 

detta beskriver Norman (1988) kontrollerna i en bil. Alla kontrollerna är 

tydligt markerade, väl utplacerade vilket leder till en hög nivå av synlighet på 

funktioner som till exempel blinkers, strålkastare, tuta och varningsljus. Det 

är avvägningen i relationen mellan kontrollens placering och vad den gör som 

gör det enkelt för föraren att hitta rätt. Desto viktigare kontroll desto bättre 

synlighet, jämför till exempel blinkerspaken och motorhuvsöppnaren, vid 

körning har blinkerspaken mycket bättre synlighet. 

 

När en kontroll inte syns blir den på automatik svårare att hitta, och svårare 

att förstå hur den skall användas. För att exemplifiera detta ser vi till 

användningen av sensorteknologin. Denna teknologi blir allt vanligare i 

kranar vid allmänna tvättstationer, där en sensor är monterad för att ersätta 

kranens vattenregleringshandtag. Detta leder i sin tur till att synligheten för 

kontrollen över på och avstängning av vattenflödet minskar vilket kan göra 
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användaren förvirrad och frustrerad. Detta problem grundar sig i att 

traditionella, välsynliga kontroller har blivit ersatta av teknik med låg 

synlighet (Sharp et al, 2007). 

 

2.1.4.6 Affordance 

Don Norman introducerade begreppet affordance i interaktionsdesignen med 

sin bok The design of everyday things. Med begreppet affordance syftar man 

till de egenskaper som indikerar hur en produkt eller funktion skall användas. 

Till exempel en säng indikerar, inbjuder till att ligga i, om man ser till dess 

form. En knapp inbjuder till att tryckas på grund av dess rörelse. I ett tekniskt 

förhållande som i ett gränssnitt inbjuder dess knappar till att tryckas på då 

man har varit i kontakt med liknande tidigare. Affordance kan bero på både 

kulturella och i vilka sammanhang användaren har varit i kontakt med 

funktionen tidigare. Till exempel om människor som aldrig hade varit i 

kontakt med kristendomen skulle komma i kontakt med en dopfunt, hade 

dem blivit väldigt konfunderade i tanken vad den används till, den hade 

inbjudit till att ha vätska och föremål i men sen då? (Saffer D, 2010) 

 

I ett gränssnitt designar man för att grafiska element som knappar skall 

inbjuda att klicka på och rullningslister för att dras i. Man syftar till att det 

skall vara självklart hur man navigerar i ett gränssnitt. För att skilja 

affordance i verkligheten mot skärmbaserad affordance talar man om två 

olika typer av affordance, verklig och uppfattande. Fysiska produkter har 

verklig affordance, innehållande inbjudningar som inte behöver läras in 

medans virtuella grafiska element innefattar uppfattande affordance som 

huvudsakligen baseras på inlärda överenskommelser. Anledningen till denna 

gruppering grundar sig i att det inte är försvarbart att designa för verklig 

affordance i ett gränssnitt som inte innehåller fysiska produkter (Sharp et al, 

2007).  

 

2.1.5 Nielsens användbarhets heuristik 

Nielsens användbarhets heuristik bör ses som rekommendationer och inte 

absoluta måsten för ett fungerande gränssnitt. Som sedan behöver 

konkretiseras till den situation där de ska tillämpas och värderas utifrån denna 

situations förutsättningar för att de ska vara användbara. Det finns många 

likheter med Normans principer och beror mycket på att deras forskning 

inom interaktionsdesign har överlappat. Här nedan följer en kort beskrivning 

av alla begrepp (Nielsen, 2005). 

 

• Synlig systemstatus: Gränssnittet måste alltid hålla användarna 

uppdaterade om vad det är som händer inom rimlig tid. Om man har 

klickat på en knapp så vill man inte att det tar lång tid innan 

gränssnittet reagerar. Här är det viktigt att användaren blir informerad 
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om hur grässnittet uppdateras och vad som händer, att bli lämnad utan 

feedback vid knapptryckning är inte positivt. 

 

• System överens stämmer med den verkliga världen: Detta innebär att 

grässnittet borde tala användarens språk och följa användarens 

mentala modell, följ upp deras förväntningar av vad de tror ska hända 

i en viss process. 

 

• Användarkontroll och frihet: Användare ska kunna ångra sig, göra om 

och avsluta när hen vill. Om man råkar göra fel och inte kan ångra sig 

så finns det en stor chans att hen inte vill använda sig av gränssnittet. 

 

• Konsekvens och standard: Användare ska inte behöva fundera på om 

olika ord, situationer eller handlingar menar samma sak. (se tidigare 

avsnitt 2.5.2 Konsekvent) 

 

• Förhindra fel: Begränsa användaren så att denna inte kan göra något 

fel. Gränssnittet ska även varna om följderna innan en handling som 

potentiellt kan skada användaren eller användarens arbete. Det gör 

användaren medveten om problemet och kan då ge sitt godkännande. 

 

• Igenkänning är bättre än minne: Avlasta användarens minne så 

mycket som möjligt genom att göra allt som är aktuellt synligt. 

 

• Flexibelt och effektivt att använda: Tillgodose genvägar för den 

avancerade användaren som skapar möjlighet att öka effektiviteten av 

interaktionen. Dessa är nödvändigtvis inte synliga för 

förstagångsanvändaren och kan vara olika slags tangenttryckningar 

och kombinationer. 

 

• Estetiskt och minimalistisk design: Det ska inte finnas irrelevant 

information i gränssnittet. Om det är för mycket bilder, banners, text 

och diverse element som inte är relevanta i det steget användaren 

befinner sig i just nu så kan det bli svårorienterat eller irriterande.  

 

• Hjälp användarna att känna igen, diagnosera och återhämta sig från 

fel: Felmeddelanden ska tydligt visa, på användarens språk, vad det är 

som var fel och föreslå lösningar. Användaren vill inte bara veta att 

hens webbläsare har kraschat utan även varför och hur hen kan 

förhindra att det händer igen.   

 

• Hjälp och dokumentation: Det kan vara nödvändigt med ett 

hjälpavsnitt, vilket ska vara lätt att söka i, fokuserat på vad 
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användarnas uppgift är. En lösning är en steg för steg guide till vad 

som behöver göras men inte i alltför stor skala. 

 

2.1.6 Designad av experter 

Interaktionsdesigners förlitar sig på upplevelser, träning och omdöme för att 

göra en exakt bedömning när de skapar interaktionsdesign. De använder sig 

av designprinciper, formspråk och har verktyg för varje situation som 

uppstår, denna kunskap väver dem samman med annan insamlad information. 

Detta innebär inte att en interaktionsdesigner alltid har rätt, men det innebär 

att han alltid kan härleda sina beslut till erfarenheter, lärdomar och 

upplevelser. (Cooper, 2004) 

 

2.1.6.1 Genidesign 

Ett tillvägagångssätt inom interaktionsdesignen när det kommer till att skapa 

interaktionsdesign har Saffer (2010) valt och kalla för genidesign. Beslut 

inom genidesign fattas nästan enbart på designerns tidigare kunskaper och 

upplevelser inom interaktionsdesignen. Designern använder således sitt eget 

omdöme och erfarenheter för att bedöma vad deras användare efterfrågar och 

skapar därefter produkterna utefter sitt eget omdöme. Om det förekommer 

användare i designprocessen så blir dem inte deltagande från i slutet av 

processen och då för att bekräfta att designen verkligen fungerar. Även om 

denna typ av designprocess nästan kan verka lite ansvarslös så är det så den 

mesta interaktionsdesignen sker idag. Många designers arbetar nämligen i 

företag som inte finansierar tid för undersökningar Ett exempel på ett företag 

som genomför väldigt lite användarundersökningar och användartester är 

Apple, dock är Apple otroligt aktiva när det kommer till att designa för 

användaren om inte marknadsledande inom detta område. Med detta är det 

inte sagt att interaktionsdesigners som tillämpar genidesign inte tänker på 

användaren. Istället använder många designers sig av kunskapen inom 

företaget eller efterforskningar från andra parter, för att se vad användaren 

vill ha och behöver (Saffer, 2010). 
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2.2 Begreppsmodell och Operationalisering 

 

För att sammanställa all teori som har framkommit i undersökningen har en 

operationalisering sammanställts. Denna kommer verka som ett verktyg i den 

fortsatta designen utav ett mobilt gränssnitt i fallstudien för Patroner.se. 

Verktyget kommer användas som ett slags ramverk som berättar för 

interaktionsdesignern vilka designprinciper hen skall använda sig av samt 

möjligheten till att kontrollera och stämma av att designen håller sig inom de 

ramar som är uppsatta för att skapa användarvänlighet. 

 

 
Figur 2. Visar hur olika teorier och riktlinjer sammanställs till en operationalisering, dock är 

inte alla områden från teorin representerade. 
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2.2.1 Operationaliseringen 

Metod/Ämne Beskrivning  Referens 
Designriktlinjer för mobila gränssnitt 

Reducera Grafik Det är viktigt att inte ha för 

mycket grafik i ett gränssnitt 

till mobila enheter. 

Kap 2.1.1.1 

Reducera Scrollning Användaren skall inte behöva 

scrolla långt i ett gränssnitt till 

mobila enheter, håll sidorna så 

korta som möjligt. 

Kap 2.1.1.1 

Minimera text, dela in i 

del sidor. Förenkla och 

korta ner text genom, 

listor, korta meningar och 

paragrafer. 

För att öka tydligheten och 

översikten krävs det att man är 

så konkret som möjligt. 

Förenkla därför så mycket 

som möjligt av allt 

textinnehåll. 

Kap 2.1.1.1 

Bättre sök möjligheter Att ha en bra sökfunktion i 

gränssnittet är viktigt, då 

slipper användaren navigera 

igenom hela gränssnittet. 

Kap 2.1.1.1 

Bryt ner funktionalitet i 

mindre delar. 

Genom att dela upp funktioner 

till exempel i kategorier ökar 

tydligheten i gränssnittet 

Kap 2.1.1.1 

Använd större textstorlek Detta ökar både synlighet och 

tydlighet i gränssnittet. 

Kap 2.1.1.1 

Linjärisera data, undvik 

djupa hierarkier. 

Istället för att ha till exempel 

djupa menyer i flera nivåer 

försök att ha allt lätt 

tillgängligt. 

Kap 2.1.1.1 

Eliminera onödiga 

dialoger och 

popupfönster. 

Försök här ha allt tydligt och 

konkret från början. Då 

behöver inte användaren 

utsättas för popupfönster.  

Kap 2.1.1.1) 

Riktlinjer för användarvänlighet 
Kognitiv friktion Designa för låg kognitiv 

friktion. Med hjälp av 

förståelsen för kognitiv 

friktion kan man också 

designa för låg kognitiv 

friktion. 

Kap 2.1.3.1 

Programvara glömmer Designa för att programvaran 

skall komma ihåg sin 

användare. 

Kap 2.1.3.2 
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Programvaror är lata Designa för användaren, Låt 

programvaran tala det språk 

som användaren kan. Försök 

att hjälpa användaren, 

Kap 2.1.3.2 

Programvara är sparsam 

med information 

Informera användare om vad 

som håller på och hända innan 

det händer, på så vis 

förebygger vi många problem 

Kap 2.1.3.2 

Programvara skyller på 

användaren 

Uppstår det till exempel ett 

problem, designa för att hjälpa 

användaren att lösa problemet. 

Kap 2.1.3.2 

Programvara är oflexibel Designa och förbered för 

genvägar i gränssnittet som 

låter användaren effektivisera 

sitt användande. 

Kap 2.1.3.2 

Programvara tar inte 

ansvar 

Var tydlig i gränssnittet och 

förbered för att användaren 

vill ångra sitt beslut. 

Kap 2.1.3.2 

Målinriktad design 
Personliga mål Att designa för användarens 

personliga mål är det 

viktigaste. Det berör som att 

användaren inte skall behöva 

känna sig dum, göra misstag 

och skall få sitt jobb utfört.  

Kap 2.1.2.1 

Företagets mål För att hålla sig fokuserad på 

de större problemen i 

designprocessen tar man 

hänsyn till företagets mål. 

Dessa kan vara att öka vinsten 

och erbjuda fler tjänster. 

Kap 2.1.2.1 

Praktiska mål Dessa mål tas hänsyn till då de 

binder samman företagets mål 

med de personliga målen. 

Dessa kan vara att kunna spara 

ens kunds order eller undvika 

möten. 

Kap 2.1.2.1 

Falska mål Detta är mål som 

programmeraren har, det är 

också mål som man tror 

användaren har, designen av 

produkten får inte bli lidande 

av dessa mål. 

Kap 2.1.2.1 

Artiga gränssnitt 
Artiga gränssnitt är 

förutseende 

Låt gränssnittet förutse 

händelser och hjälp sin 

användare. 

Kap 2.1.2.3 
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Artiga gränssnitt är 

intresserade av sin 

användare 

Låt gränssnittet intresserar sig 

och lära sig sin användare. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt är 

omtänksamma mot sina 

användare 

Gränssnittet skall bry sig om 

sin användare, underkasta sig 

henom. Se till att användaren 

kan genomföra sina uppgifter. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt har sunt 

förnuft 

Anpassa gränssnittet efter din 

användare, låt det vara på 

användarens nivå. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt förutser 

användarens behov 

Förutse vad användaren 

behöver och erbjud det. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt är vakna 

för vad som händer 

Låt inte gränssnittet kräva 

något av sin användare när han 

är upptagen  

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt är få 

ordiga om sina egna 

behov 

Lös problem på egen hand och 

är det inget som användaren 

måste veta om, berätta inte 

det. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt är 

välinformerade 

Berätta för användaren om 

sådan information som är för 

användaren relevant. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt har 

självförtroende 

Gränssnittet utför uppgiften 

användaren begär utan att 

ifrågasätta. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt att ”gå 

runt” problem 

Förebygg för att problem som 

kan uppstå skall kunna lösas. 

Kap 2.1.2.3 

Artiga gränssnitt ger 

omedelbar tillfredställelse 

Låt inte användaren vänta på 

resultatet utan presentera det 

som är möjligt direkt. 

Kap 2.1.2.3 

Normans designprinciper 
Begränsningar Förebygg fel och missförstånd 

genom att till exempel dölja 

kontroller. 

Kap 2.1.4.1 

Konsekvent Var konsekvent inom 

gränssnittet låt kontroller, 

funktioner och knappar följa 

en standard. 

Kap 2.1.4.2 

Mappning Utforma kontroller så det är 

underförstått vad funktionen 

för den är. 

Kap 2.1.4.3 

Feedback Visa för användaren att en 

händelse har ägt rum genom 

att koppla tillbaka med 

information i form av händelse 

eller indikation. 

Kap 2.1.4.4 
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Synlighet Gör kontroller och funktioner 

väl synliga så att användaren 

vet att dem finns. 

Kap 2.1.4.5 

Affordance Designa för att kontrollerna 

och funktionerna i gränssnittet 

eller hos produkten skall 

inbjuda till att användas på det 

sättet det är tänkt. 

Kap 2.1.4.6 

Nielsens användbarhets heuristik 
Synlig systemstatus Håll alltid användaren 

informerad om vad det är som 

händer. 

Kap 2.1.5 

Användarkontroll och 

frihet 

Förebygg för att användaren 

vill komma tillbaks senare och 

ångra sitt beslut. 

Kap 2.1.5 

Systemet överens 

stämmer med den 

verkliga världen 

Gränssnittet talar användarens 

språk och följer den mentala 

modell användaren är van vid. 

Kap 2.1.5 

Förhindra fel Varna om följderna om risken 

för möjliga problem och fel 

finns. 

Kap 2.1.5 

Igenkänning är bättre än 

minne 

Gör så mycket som möjligt 

synligt så användaren inte 

behöver belasta sitt minne 

med till exempel funktioner 

och meny alternativ. 

Kap 2.1.5 

Flexibelt och effektivt att 

använda 

Förebygg för den avancerade 

användaren genom att tillåta 

genvägar och mer effektiva 

arbetssätt. 

Kap 2.1.5 

Estetiskt och 

minimalistisk design 
 

Se till att de grafiska element 

som ryms i gränssnittet är 

relevanta för uppgiften. 

Kap 2.1.5 

Hjälp användarna att 

känna igen, diagnosera 

och återhämta sig från 

fel 

När fel och problem uppstår, 

hjälp användaren att lösa 

problemen och tala 

användarens språk. 

Kap 2.1.5 

Hjälp och 

dokumentation 
Erbjud alltid möjlighet för 

hjälp till din användare. 

Kap 2.1.5 

Genidesign 
Genidesign Design av experter som låter 

interaktionsdesignerns eget 

omdöme och tidigare 

erfarenheter skapa designen 

med möjligheten att i slutet av 

designprocessen stämma av 

med användaren. 

Kap 2.1.6.1 
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3 Metod 
Undersökningen har baserats på en designstudie där en fallstudie testar och 

använder sig av den operationalisering som har gjorts av teori avsnittet. 

Denna operationalisering har använts som ett designverktyg i en fallstudie för 

att ta fram ett designförslag åt uppdragsgivaren. Till fallstudien har två 

ostrukturerade intervjuer genomförts dessa har analyserats kvalitativt. Den 

första intervjun skapade ramarna för projektet medan den andra bekräftade 

och gav feedback på resultatet.  

 

3.1 Ostrukturerad intervju med uppdragsgivare 

För att ta reda på vad uppdragsgivaren verkligen var ute efter genomfördes 

alldra först en ostrukturerad intervju med uppdragsgivaren. Denna intervju 

drog upp riktlinjerna för projektet och det lades en grund till vad som 

behövdes undersökas. Denna intervju var nödvändig för att ta reda på vilken 

vetenskapligt inriktning arbetet skulle rikta sig mot. Här diskuterades frågor 

som utformning av den mobila webbapplikationen som efterfrågades och 

kringliggande praktiska faktorer som tillexempel upplösning och typ av 

applikation. Intervjun genomfördes på distans med hjälp av kommunikations 

programmet Skype. 

 

3.2 Teoriundersökning 

När grundarbetet var klart med en forskningsfråga skapad, så påbörjades 

datainsamlingen. Det har genomförts en omfattande teoriundersökning, där 

artiklar som behandlade bland annat området design i mobila gränssnitt 

granskades. Dock så har mestadels av teorin hämtats från kurslitteraturen 

tillhörande interaktionsdesign programmet vid Linneuniversitetet 

höstterminen 2009 till vårterminen 2012. Det visade sig att mycket av den 

teori som behövdes för undersökning inte behövde special anpassas för det 

mobila gränssnittet utan samma användarprinciper kan tillämpas i väl stora 

som små gränssnitt däremot skiljer sig den grafiska utformningen av 

gränssnitten. Den teori som samlas in är nödvändig eftersom den ger en bra 

grund till undersökningens vetenskapliga inriktning. 

 

3.3 Operationaliseringen 

Teoristudien behandlade många viktiga områden inom interaktionsdesignen 

som tillexempel användarvänlighet och artiga gränssnitt. Dessa olika 

områden sammanställdes i en operationalisering som utgör grunden i 

designverktyget som omformar gränssnitt för webben till gränssnitt i mobila 

enheter . Operationaliseringen innehåller många riktlinjer som gränssnittet 
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skapades kring, men också tillåtelsen att kliva in i rollen som expert och 

designa utifrån egna erfarenheter och resonemang vilket har gjorts. När 

operationaliseringen används sker en filtreringsprocess vilket utgör grunden i 

hur generella design principer kan tillämpas i design för mobila enheter. 

Operationaliseringen är ett praktiskt och bra sätt att sammanställa användbar 

teori från detta vetenskapliga område igenom. 

 

3.4 Designarbetet 

Operationaliseringen samt riktlinjer från uppdragsgivaren ledde sedan fram 

till det designförslag som presenteras i resultatdelen i rapporten. 

Designförslaget skissades fram och baseras på operationaliseringen och de 

riktlinjer uppdragsgivaren lagt fram. För att skapa designförslaget användes 

datorprogrammen Adobes Illustrator CS 5.1 och Photoshop CS 5.1, dessa 

program användes då det var dessa som det innehavdes mest kunskap om och 

det blev naturligt att inte söka efter andra programvaror. Designarbetet med 

Patroners webbapplikation tar grund i de riktlinjer som sattes upp från den 

första ostrukturerade intervjun och deras nuvarande webbtjänst. Utifrån 

denna information påbörjas arbetet med att förhand skissa upp low fidelity 

prototyper för ett mobilanpassat gränssnitt för deras webbtjänst. Genom att 

vidare använda sig av operationaliseringen kunde high fidelity 

prototyparbetet påbörjas. Operationaliseringen används här som ett verktyg 

och de olika elementen i skissen stäms av mot verktyget. På så vis 

kontrolleras att alla delar i gränssnittet håller sig inom de ramar som har 

målats upp i operationaliseringen. Verktyget används genom att utläsa vad 

som har sammanställts i det och genom att tolka och anpassa vad som påstås 

så sker en filtreringsprocess hos designern för att anpassa de skrivna 

riktlinjerna till i det här fallet designen för mobila enheter. Vidare skapas 

datoriserat sammanställda prototyper som sammanställer ett designförslag i 

bilder. Genom detta tillvägagångssätt kan designarbetet anses ha en tydlig 

och trovärdig vetenskaplig förankring. 

 

3.5 Kognitivgenomgång 

Efter fasställandet av ett designförslag genomfördes det en 

kognitivgenomgång på designförslaget som grundar sig i 

operationaliseringen. Denna genomgång genomfördes dels för att återkoppla 

operationaliseringen till designförslaget men också för att kontrollera att 

designförslaget använde sig av de designprinciper och riktlinjer som 

operationaliseringen innehåller. Denna genomgång sammanställdes som en 

presentation av designförslaget och presenterar hur operationaliseringen 

refererar till designförslaget. Den kognitivagenomgången genomfördes 

genom att använda operationaliseringen som en samling kontrollpunkter att 
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utgå ifrån, sedan kontrollerades varje element i designförslaget mot dessa 

punkter. 

 

3.6 Ostrukturerad intervju som designmöte 

För att bekräfta att uppdragsgivaren är nöjd med resultatet har det också 

genomförts en ostrukturerad intervju för detta ändamål. Intervjun lades upp 

som ett designmöte, där uppdragsgivaren fick designförslaget förklarat för sig 

samtidigt gavs möjligheten att komma med förslag, tankar och feedback. Ett 

antal fasta punkter diskuterades också i slutet av intervjun som till exempel 

”hemknapp” och känsla av artighet i gränssnittet. Hela intervjun spelades in 

med datorprogrammet Skyperecorder och intervjun ägde rum över Skype. 

Designintervjun har genererat en sammanställning i resultatdelen i rapporten, 

denna sammanställer olika punkter som uppdragsgivaren är nöjd och anser 

måste arbetas vidare med. 

3.7 Tillförlitlighet 

Materialet i varje enskild metod kan anses hålla god trovärdighet och 

tillförlitlighet. Teorin är välförankrad i litteraturen som är skriven av erkända 

interaktions designers som till exempel Allan Cooper och Donald A. 

Norman. Operationaliseringen är sedan baserad på dessa 

interaktionsdesigners teorier och utgör en välförankrad ryggrad genom hela 

undersökningen. Resultat är sedan genom feedback och återkoppling 

bekräftat av uppdragsgivaren som anser att det efterfrågade resultatet har 

uppnåtts. 

  



  
 

36 
 

3.9 Etiska överväganden 

I undersökningen har det gjorts ett par etiska överväganden. Det första 

övervägandet är att använda sig av uppdragsgivarens namn gällande att visa 

det i undersökningen eller inte. Uppdragsgivarens namn är inget som har 

hållits dolt igenom rapporten då uppdragsgivaren utgörs av ett företag som 

vill vara tillgängligt för allmänheten. Att dölja företaget hade gjort 

undersökning färglös, med detta menas att för en eventuell läsare till 

rapporten hade det varit svårt och sätta sig in i den verkliga situationen och 

sammanhanget som undersökningen har ägt rum i. Då företag riktar sig till 

allmänheten anses det vara okej att i rapporten delge samma information som 

finns tillgänglig i uppdragsgivarens nuvarande webbutik. 

 

Det andra övervägandet är att i de ostrukturerade intervjuerna med 

uppdragsgivaren så har de deltagande informanterna (en informant i första 

intervjun och två informanter i andra intervjun) blivit informerade om att det 

som sägs kan komma och användas i rapporten. Det har även informerats om 

att deras personuppgifter som namn inte kommer delges i rapporten, detta 

informerades muntligt men finns lagrat i ljudfil med intervjun. 
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4 Resultat 
 

4.1 Ostrukturerad intervju med uppdragsgivare  

I början av undersökningen och fallstudien genomförds den första av två 

ostrukturerade intervjuer som hölls med uppdragsgivaren, intervjun hölls med 

ansvarig kontaktperson från uppdragsgivare. Här diskuteras vad för mål och 

vilka riktlinjer de har i framtagandet av en mobilwebbapplikation.  

 

De efterfrågar innehåll som enkelhet, sökfunktion, minimalt antal klick, 

avskalat produktutbud och funktionalitet för att hämta inköpslistor. 

 

4.2 Designförslag av mobilwebbapplikation  

Här efter sammanställs ett designförslag som använder tidigare nämnda 

operationalisering, alltså det designverktyg som arbetet har lätt fram till för 

att genom detta skapa ett gränssnittsförslag till mobila enheter baserat på 

Patroners nuvarande webbshop. I följande presentation redovisas de olika 

funktioner, grafiskaelement och användarvänlighet som ryms inom 

designförslaget. Designförslaget byggs upp kring en beställningsprocess och 

redovisas i det flöde som en tänkt användare navigerar sig igenom 

gränssnittet. Innan presentationen av de olika stegen i processen redovisas en 

karta över hela applikationen, för att här i rapporten kunna återge en så pass 

tydlig bild som möjligt av hur den mobila webbapplikationen är uppbyggd.  

 

De olika elementen och delarna på i de olika stegen är utmärkta med gröna 

numrerade ballonger som efter varje vy redovisas i numerisk ordning. Till de 

redovisade texterna finns färgrutor kopplade, dessa färgrutor refererar till 

olika delar som har behandlats i operationaliseringen. Dessutom finns det 

rubriker till färgrutorna som hänvisar till vilka delar som i stort har 

behandlats. Detta är ett tydligt sätt för att visa vilka olika delar i 

operationaliseringen som har kopplats samman med designförslaget. 

Operationaliseringen återfinns på sidorna 29 – 32 i kap 2.2.1. 

 

 

Designriktlinjer för mobila gränssnitt Normans designprinciper 

 

Riktlinjer för användarvänlighet Nielsens användbarhets heuristik 

 

Målinriktad design  Genidesign 

 

Artiga gränssnitt   
A-g 

G-d M-d 

Ni R-a 

No D-m 
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Denna ovanstående karta återger en tydlig bild över hur den mobila 

webbapplikationen är tänkt och fungera. Det går på ett tydligt sätt att se de 

steg i beställningsprocessen som under näst kommande avsnitt i resultatdelen 

kommer att presenteras och det är möjligt att följa en grön tråd genom 

beställningsprocessen.  

Figur 3. Visar karta över beställningsprocessen. 
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Steg 1 

 
 

 

1. Dold tillbakaknapp för att inte förvirra användaren. Här går det inte 

att gå tillbaka, men det dolda grafiska elementet ger användaren en 

chans att registrera att det existerar.  

Genom att informera användaren uppnås artighet 

Förebygger för fel genom dold kontroll 

  

No 

A-g 

Figur 4. Visar steg1 i beställningsprocessen. 
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2. Företagets logga, detta är en statisk symbol som hela tiden är låst till 

detta fält. Det visar för användaren i vems mobila webbapplikation 

hen befinner sig i. 

Reducerat grafiskt element 

Informerar användaren om var hen befinner sig 

 

3. Steg ett, denna indikation berättar för användaren var i applikation 

hen befinner sig, det är sätt ett att hjälpa användaren så hen är 

medveten om var i applikationen hen befinner sig.  

Artighet genom att omtänksamt informera användaren 

Synlig system status 

 

4. Funktionen välj din skrivare är konstruerad för att i tre enkla steg 

hjälpa användaren att välja rätt modell att beställa bläckpatroner och 

toner till. Genom att följa denna trappfunktion utesluter användaren 

många alternativ allt efter hens val görs. Denna funktion ser lite 

annorlunda ut jämfört med hur urvalsprocessen ser ut på den aktuella 

webbsidan idag. Men den är designad för så snabbt och enkelt som 

möjligt presentera kundens aktuella skrivare.  

Bättre sökfunktion, bryter ner funktionalitet 

Minimerar antal klick 

Förutser användarens behov, intresserar sig 

Mappning, feedback, synlighet, affordance 

Kontroll baserad på tidigare erfarenheter 
  

G-d 

No 

A-g 

M-d 

D-m 

Ni 

A-g 

A-g 

D-m 
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5. Knappen gå till din skrivare är designad stor och med en tydlig 

mappning för att det skall vara underförstått för användaren att här går 

man vidare. Den är grön för att kunden skall associera det med att allt 

är ok, det är tryggt och gå vidare nu. Den utgör också första biten av 

den ”gröna” tråd som är designad att leda användaren genom 

applikationen.  

Välinformerande, omtänksamt 

Konsekvent, mappning 
 

6. Denna knapp är designad för att hjälpa den mer vana användaren, den 

lämnar nämligen den gröna tråden i beställningsprocessen och 

möjliggör för användaren att läsa in en tidigare genomförd order för 

att på så sätt skapa en liknande beställning. Detta är alltså en genväg 

för den återkommande användaren.  

 Funktion designad för och komma ihåg sin användare 

 

7. Detta fält är statiskt, det innehåller funktioner som erbjuder 

användaren trygghet, information och hjälp. Därför är viktigt att det 

alltid finns tillgängligt och kan hjälpa användaren. 

Designad för att kunna hjälpa användare 

Hjälp användaren 
 

8. Funktionen beställa samma produkter som sist erbjuder den 

återkommande användaren ett sätt att slippa fylla i alla sina uppgifter 

igen genom att läsa in dem från den senaste ordern. Gränssnittet har 

på så vis förebyggt för att användaren skall komma tillbaka och visar 

att det är intresserat av sin användare. 

Intresserar sig för sin användare 
 

9. Användaren bemöts på ett hjälpsamt sätt av information som berättar 

för henom vad hen står inför och vad som kommer att hända, det 

erbjuds även hjälp om någonting är oklart. Texterna är tydliga och 

avskalade men berättar ändå på användarens egna språk vad som 

händer. 

Minimera text, förenkla mm 
D-m 

A-g 

Ni 

R-a 

R-a 

No 

A-g 



  
 

42 
 

Användarens språk, informerar användaren 

information om begränsat utbud 

förutser användarens behov, välinformerande 

Erbjuder hjälp 

 
Steg 2 

 

Ni 

A-g 

M-d 

R-a 

Figur 5. Visar steg2 i beställningsprocessen. 
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1. Möjlighet för användaren att gå tillbaka till steg ett och se över 

informationen igen, här kan hen nu välja en annan skrivare eller läsa 

in en tidigare beställning, denna knapp ger möjligheten att ångra sitt 

beslut.  

Erbjuder genväg 

Användarkontroll och frihet 
 

2. Indikation för var i beställningsprocessen användaren befinner sig 

färgen för det här steget (gul) går igenom i funktionaliteten i det här 

steget också. Gul representerar här ett mellan steg, jämför med ett 

trafikljus som lyser gult innan det slår över till grönt. Steg ett var 

representeras i färgen magenta, vilket innebär en röd nyans. 

Färgsättning hämtas från Patroners logotyp.  

Välinformerande 

konsekvent, feedback 

Systemstatus 
 

3. Denna ändra knapp har samma funktion som tidigare tillbakaknapp 

(1) men är placerad i anslutning till den information som användaren 

kommer vilja ändra om det har blivit fel. Det blir då naturligt för 

användaren att i anslutning till informationen söka efter en funktion 

som kan hjälpa henom att ändra den. 

Genväg som effektiviserar 

Mappning 

Erbjuder hjälp 
 

4. Knapp för att lägga till produkt i varukorg, knappen har en tydlig 

mappning som talar om för användaren vad knappen gör, dessutom 

följer knappen den gröna tråden som visar för användaren att hen är 

på rätt väg.  

Designad för användaren 
R-a 

Ni 

No 

R-a 

Ni 

No 

A-g 

Ni 

R-a 
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Mappning, Konsekvent 

Informerar användaren om vad som händer 
 

5. Plus och minus erbjuder för användaren en genväg att lägga till fler 

produkter av samma sort i sin varukorg, denna funktion ersätter mer 

vanliga textrutor där önska antal skrivs in. I en mobil applikation är 

denna typ av funktionalitet att föredra.  

Genvägar 

Förutser behov 

Affordance, Mappning 
 

6. Till kassan knappen i tydlig grön nyans berättar för användaren att här 

är det dags att gå till nästa steg. Den gröna tråden genom processen är 

välsynlig och hjälpsam.  

Välinformerande 

Mappning, konsekvent 
 

7. De statiska kontrollerna finns fortfarande nära till hands för 

användaren och erbjuder hjälp om det skulle uppstå några problem.  

Tar ansvar 

Vill lösa problem 

Erbjuder hjälp 
 

8. Varukorgen i steg två har gul nyans, här samlas alla tillagda varor och 

ger användaren en bra översikt innan hen går vidare till kassan. 

Varukorgen expanderar allteftersom fler varor läggs till. Detta innebär 

att den inte tar mer plats än vad som är nödvändigt för användarens 

mobila enhet och förebygger onödig scrollning. Den erbjuder också 

för användaren feedback direkt för vilket pris som blir aktuellt för 

antalet tillagda produkter. 

Reducerad grafik, reducerad scrollning 
D-m 

Ni 

A-g 

R-a 

No 

A-g 

No 

A-g 

R-a 

Ni 

No 
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Förutser användarens behov 

Minimalisk design 
 

9. Här visas en tydlig och uppdelad produktlista för användaren, 

produkterna är tydligt uppdelade med närhetens lag för att visa på två 

olika produktkategorier. Dessutom är produktbeskrivningarna 

färgsatta för att indikera för användaren vilken typ av patron som 

erbjuds. 

Stor tydlig text, inga onödiga hierarkier 

Informativt 

Talar användarens språk, synlighet 

Bygger på tidigare erfarenheter 

 

10. Här presenteras vilken modell användaren valde i steg ett, att placera 

detta element överst ger användaren direkt feedback för om valet 

överensstämmer med det val hen ansåg sig göra.  

Bryt ner funktionalitet i mindre dela, Tydligt och konkret 

Igenkänning, systemstatus 

  

Ni 

D-m 

G-d 

Ni 

A-g 

D-m 

Ni 

A-g 
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Steg 3 

 

Figur 6. Visar steg3 i beställningsprocessen. 
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1. Steg tre, indikation för var användaren befinner sig i gränssnittet. Här 

i blått i enlighet med Patroners logotyp, med den blåa nyansen är 

tanken att den skall förknippas till det gröna som i tidigare nämnda 

exempel med trafikljuset. Tanken är att blått ligger tillräckligt nära 

grönt i färgskalan så att användaren associerar färgen med tryggt och 

säkert. Steg tre skall anknytas till att användaren har nått fram till 

slutet av beställningsprocessen.  

Omtänksam 

Konsekvent, feedback 

Systemstatus 

 
2. Kassan går här i temat blått som är färgkoden för steg tre. Den 

erbjuder en översikt över de varor som användaren har valt ut, den 

visar pris och vilket antal som kommer att beställas av de produkter 

som har valts ut. Här ryms också vilka frakt alternativ som finns med 

en checkbox för användaren att godkänna det alternativ som passar 

henom bäst.  

Reducerad grafik, funktionalitet i mindre delar 
 

3. Funktionen betalning och leveransinfo, här berättas det för 

användaren på ett artigt och trevligt sätt vad som kommer hända 

härnäst. Betalningsalternativet faktura och leverans förklaras här för 

användaren, för att undvika missförstånd.  

Tydlighet 

Väl informerande 

Minimerat antal klick 

Omtänksamma 

Erbjuder hjälp 

 

4. Genom att klicka på knappen hämta uppgifter så hämtas användarens 

personuppgifter och läggs till fältet för uppgifter och adressinfo. På så 

vis behöver inte användaren själv fylla i alla sina uppgifter, utan målet 

är att på ett smidigt och enkelt sätt hjälpa användaren med detta. 

Ni 

A-g 

M-d 

R-a 

D-m 

D-m 

Ni 

No 

A-g 
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Knappen är dessutom grön för att visa på att detta är en del av den 

tänkta beställningsprocessen.  

Kommer ihåg sin användare 

Få klick 

Visar självförtroende 

Mappning 
 

5. Uppgifter och adressinfo finns inte tillgängligt från användaren har 

hämtat och läs in sina personuppgifter, först då expanderas denna del 

av steg tre fram. Detta gör att det för användaren inte uppstår några 

missförstånd och han följer det tänkta beställningsflödet.  

Reducerad grafik 

Förebygger för fel 

 

6. Här finns det möjlighet för användaren att visa de villkor han måste 

godkänna för att gå vidare i beställningsprocessen, knappen har en 

tydlig mappning och är placerad synligt intill checkboxen.  

Väl informerande 

Synlighet 
 

7. Knappen genomförbeställning tar användaren vidare och genoför 

beställningen, knappen är placerad i slutet av flödet på steg tre 

eftersom det blir naturligt att då gå vidare med denna knapp när 

användaren har tagit sig igenom tidigare delar. Knappen är färgad 

grön för att tydligt visa för användaren att hen är på rätt spår.  

Inga onödiga popup 

Väl informerande 

Konsekvent, mappning 

 

8. Knappen avbryt beställning, färgad rött skapar här en utväg för 

användaren till att avbryta det hen håller på med, denna finns här 

No 

A-g 

D-m 

No 

A-g 

No 

D-m 

No 

A-g 

M-d 

R-a 
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välsynlig eftersom användaren inte skall behöva känna sig låst och gå 

vidare med och genomföra beställningen om det inte är det hen vill.  

Tydligt och konkret 

Omtänksam, förutseende 

Synlighet, mappning 

Erbjuder hjälp och frihet 

 

9. Checkbox där användaren godkänner att hen har tagit del av villkoren. 

Tydlighet 

Affordance 
 

10. Här erbjuds hjälp till användaren då möjlighet finns att det har blivit 

fel. Gränssnittet förebygger på så sätt för de fel som kan uppstå 

genom att hjälpa användaren att lösa problemen innan det ens har 

blivit något problem ut av det.  

Tydlighet 

Omtänksamhet 

Erbjuder hjälp 
 

11. Checkbox för att godkänna betalningsalternativet Klarna faktura, 

målet är att användaren skall känna att hen gör ett aktivt val, så att hen 

eventuellt inte skall känna sig lurad.  

Tydlighet 

Synlighet 

Förhindrar fel 
 

12. Här visas det för användaren att priserna är skrivna i inklusive moms 

så att hen inte behöver oroa sig för några o utförsedda utgifter.  

Välinformerande 
A-g 

Ni 

No 

R-a 

Ni 

A-g 

R-a 

No 

R-a 

Ni 

No 

A-g 

D-m 
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13. Med denna tillbaka knapp ges möjligheten att gå tillbaka ett steg, till 

steg två för att göra ändringar i varukorgen. Knappen är röd och 

placerad där användaren känner igen att tillbakaknappen skall vara 

placerad sedan tidigare steg i processen.  

Erbjuder genvägar 

Erbjuder utväg 

 
Steg 4 

 

 

1. Steg fyra indikerar att användaren är på sista steget i 

beställningsprocessen. För användaren förklarades det i steg ett hur 

många steg beställningsprocessen bestod av. 

Väl informerande 

Feedback, Synlighet 

Systemstatus 
Ni 

No 

A-g 

Ni 

R-a 

Figur 7. Visar steg 4 i beställningsprocessen. 
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2. Steg fyra består av en helskärmsvy, där Patroner genom gränssnittet 

tackar sin användare och informerar henom om vad som kommer 

hända härnäst. Det förebyggs även för nya eventuella problem som 

kan uppstå genom att berätta om kontaktinformation som användaren 

kan använda sig av. Steg fyra behövs för att bekräfta för användaren 

att beställningsprocessen har genomförts. Dessutom är vyn färgad 

grön för att återigen bekräfta för användaren att allt är ok.  

Reducerad grafik, Minimerad text 

Informerar om vad som håller på och hända 

Väl informerande 

Systemstatus 

Erbjuder hjälp 
 

3. Kontaktinformation tydligt utskrivet för användaren, detta är samma 

nummer som till kundtjänst.  

Tar ansvar 

Väl informerande 
 

4. Knapp för att erbjuda möjligheten för användaren gå till steg ett och 

genomföra en ny beställningsprocess.  

Erbjuder att effektivisera användandet 

Mappning 
 

5. Tillbakaknappen är här dold då det inte går och gå tillbaka till steg tre, 

detta är nämligen låst då beställning har skapats.  

Visa omtänksamhet, förebygger för missförstånd 

Begränsningar  
No 

A-g 

No 

R-a 

A-g 

R-a 

Ni 

No 

A-g 

R-a 

D-m 
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Om Patroner.se 

 
 

1. Denna popupvy finns alltid tillgänglig från den statiska menyn, under 

Om oss berättas det om vad Patroner.se är för företag och vad dem 

står för. 

Reducerad grafik, nerkortade texter 

Informativ, information för och lösa problem 

Väl informerande 

Erbjuder hjälp och dokumentation 
 

2. Knapp för att stänga popupvyn. Färgad röd för att göra den tydlig så 

att användaren förstår att det är här hen trycker och inte på tidigare 

synliga tillbaka, nu dold i översta vänstra hörnet.  

Användarens språk 
R-a 

Ni 

A-g 

R-a 

D-m 

Figur 8. Visar information om Patroner.se. 
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Dolda kontroller 

Varnar om vad som händer 
 

3. Om oss knappen dold då popupvyn visas i helskärmsläge. 

Dold kontroll 

Systemstatus 
 

4. I det här fallet är steg fyra nerdimmad i bakgrunden till popupvyn för 

Om oss funktionen.  

Feedback 

Synlig systemstatus 

 
Kundtjänst 

 
 

 

Ni 

No 

Ni 

No 

Ni 

No 

Figur 9. Visar kundtjänsts informationssida. 
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1. Denna popupvy finns alltid tillgänglig från den statiska menyn, 

Kundtjänst funktionen berättar om olika sätt att komma i kontakt med 

Patroner för att få hjälp eller svar på frågor.  

Reducerad grafik, nerkortade texter 

Informativ, information för och lösa problem 

Väl informerande 

Erbjuder hjälp och dokumentation 
 

2. Kundtjänstknappen är dold då popupvyn visas i helskärmsläge.  

Dold kontroll 

Systemstatus 
 
Hjälpavsnitt 

 
 

 

Ni 

No 

Ni 

A-g 

R-a 

D-m 

Figur 10. Visar hjälpavsnitts sida för tjänsten. 
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1. Denna popupvy finns alltid tillgänglig från den statiska menyn, 

hjälpavsnittet är inte på det här stadiet helt genomarbetat men tanken 

med det är att erbjuda användaren hjälp för dem olika stegen och svar 

på frågor som uppstår i de olika stegen.  

Reducerad grafik, nerkortade texter 

Informativ, information för och lösa problem 

Väl informerande 

Erbjuder hjälp och dokumentation 
 

2. Hjälpknappen är dold då popupvyn visas i helskärmsläge. 

Dold kontroll 

Systemstatus 
 

  

Ni 

No 

Ni 

A-g 

R-a 

D-m 
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4.3 Designintervju och resultatanalys 

 

För att få feedback från uppdragsgivaren och för att ta reda på att företagets 

mål har uppfyllts genomfördes en andra ostrukturerad intervju med ansvariga 

personer från uppdragsgivaren. En sammanställning av vad som diskuterades 

fram sammanställs nedan. Denna designintervju innehöll inte bara en 

grundlig presentation av det framtagna gränssnittet utan tillsammans med 

uppdragsgivaren analyserades resultatet också, därför är följande en 

sammanställning av vad som diskuterades under intervjun med tillhörande 

resultatanalys. Dock kommer inga ändringar i prototypen att genomföras 

efter detta möte då inga ändringar ryms inom tidsramen. Utan resultatet från 

intervjun leder istället eventuellt vidare till fortsatt arbete kring prototypen 

efter undersökningens avslut. 

 

• Förslag till uppgradering kring funktionen läsa in kunds senaste order. 

Istället för att läsa in kunds senaste order, skall information kring kundens 

skrivare lagras istället. Så att återvändande kund ges möjligheten att läsa in 

tidigare skrivare. Att lagra information kring vilka patroner som inhandlades 

senast kan också vara användbart, då en återvändande kund kan ges förslag 

till vad som kanske måste beställas. Andra förslag var att kunden skulle 

kunna spara och läsa in inköpslistor som han eventuellt har skapat i det 

webbaserade gränssnittet och efter inläsning av senaste order skall kunden 

komma till en justerbar varukorg där hen kan lägga till och ta bort produkter. 

 

• Angående bockruta för godkännande av villkor. 

Att tvinga kunden bocka för något som han oftast inte läser verkar orimligt då 

många gånger detta missas och försvårar för kunden i hans 

beställningsprocess. Enligt uppgift från uppdragsgivare har deras köpvillkor 

öppnats den senaste månaden noll gånger på deras aktuella hemsida. Att 

istället informera kunden om att när han går vidare i beställningsprocessen så 

godkänner han köpvillkoren är rätt väg att gå då detta på ett artigt sätt hjälper 

kunden vidare i processen. Bockrutan bör således tas bort från 

gränssnittsdesignen. 

 

• Funderingar kring produktbilder i produkturvalsprocessen 

För att kunna visa mer information kring produkterna diskuteras det hur 

mycket bilderna tillför. Produktbilderna är både svåra och se på en liten 

skärm och tillför mycket onödig datatrafik vid ett mobilt användande av 

webbapplikationen. Därför föreslås detta att ta bort dessa och få plats med 

information som lagerstatus och mer produktbeskrivning. 

 

• Angående knapp ”lägga till i varukorg” 
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I enlighet med uppdragsgivare har det gjorts många undersökningar för om 

att använda sig av ordet ”köp” för knappen ”lägg till i varukorg”. Där det har 

konstaterats att det blir för kunden naturligt och trycka på knappen ”köp” för 

att lägga produkter i en varukorg. Att använda sig av frasen ”lägg i varukorg” 

blir dessutom i grafiken för webbapplikationen väldigt otydligt på ett så litet 

grafiskt element. Enligt uppdragsgivaren associerar inte kunden ordet köp i 

den här fasen av processen till att han skulle köpa varan direkt utan det har 

blivit naturligt att produkterna först hamnar i en varukorg. 

 

• Möjlighet för kund att lägga till flera skrivare. 

Att skapa ett gränssnitt där kunden enbart kan beställa produkter för en 

skrivare åt gången är inte riktigt fulländat. Självklart finns det kunder som har 

flera skrivare och som kanske vill beställa till flera i sin familj och vänner 

samtidigt. Därför diskuteras det hur man på bästa sätt bygger in funktionalitet 

för att beställa produkter till flera olika skrivare. En lösning på problemet är 

att i steg två i produkturvalsprocessen ge kunden möglighet att addera fler 

skrivare där. Genom att minimera den först tillagda skrivaren ges utrymme 

för nästa att visas. På det här viset bildar kunden en egen lista med tillagda 

skrivare som hen kan välja mellan och beställa produkter till. 

 

• Fler produkter i produktutbudet. 

Enligt uppdragsgivaren fanns det produkter som papper och fotopapper som 

enkelt kunde bindas till dem olika modellerna vid skapandet av en 

applikation. Därför ville man erbjuda sina kunder detta också i 

produkturvalsprocessen. En möjlighet som finns är att i produktlistan för vald 

skrivare tillåta kunden att expandera kategorin papper. På så vis förebyggs 

det för att inte behöva scrolla onödigt mycket i gränssnittet och dessutom kan 

kunden erbjudas fler lättillgängliga produkter. 

 

• Angående betalningsmöjligheter 

Att enbart erbjuda fakturering som betalningsmöjlighet anser 

uppdragsgivaren lite problematiskt även om designmålen få klick, trygghet 

och enkelhet var goda för faktureringsfunktionen. De anser att 

betalningsmöjligheterna borde kompletteras med till exempel kortbetalning 

då många kunder vill betala på det sätt dem brukar. Betalningsmöjligheterna 

för tjänsten är dessvärre inget som är på något sätt klart då exakta kunskaper 

om hur denna typ av funktion fungerar är bristfällig. Denna funktion kommer 

således att kompletteras med funktionalitet som är aktuella vid tidpunkten för 

webbapplikationens skapande. Ett förslag för framtida betalning är en tjänst 

från företaget Klarna som kallas för Klarnacheckout. Med en utveckling av 

tjänsten önskar uppdragsgivaren också att det ges möjligheten att leverera till 

andra adresser än endast folkbokförd. 
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• Produkturvalsprocessen 

Något som uppdragsgivaren ville lyfta med designen var hur effektivt det är 

att i produkturvalsprocessen färgsätta de olika orden som beskriver 

bläckpatronernas innehåll. Alltså orden Magenta, Cyan, Gul och Svart, vissa 

av dessa ord har visat sig vara väldigt svåra för kunder att förstå så att 

komplettera orden som beskriver färgerna med färg anses både smart och 

platseffektivt. Det alldra viktigaste är att det ökar förståelsen för produkterna 

kos kunden. 

 

• Angående Hemknapp 

Med uppdragsgivaren diskuteras behovet av en hemknapp, en funktion som 

låter kunden återvända till första steget i köp processen. Denna funktion skall 

i så fall alltid finnas tillgänglig. Förslag från uppdragsgivarens sida var att 

bygga in funktionen i loggan för Patroner.se som alltid finns tillgänglig. Men 

efter vidare diskussion dras slutsatsen att en funktion av den här typen i 

denna applikation blir överflödig, då det redan finns flera genvägar för att 

komma till steg ett. Dessutom finns det en risk med den här typen av funktion 

att användaren av misstag klickar på knappen och avbryter sin beställning. 

Genom att inte bygga in en hemknapp förebygger vi för den här typen av 

missförstånd. 

 

• Positiv feedback från uppdragsgivare. 

Uppdragsgivaren lyfter även flera andra punkter under designintervjun som 

dem är nöjda med i designen bland annat så tycker dem att gränssnittet 

hjälper användaren igenom hela beställningsprocessen. Antalet steg som 

applikationen är uppbyggd kring känns bra. De tror inte att processen skulle 

kunna göras kortare, dem anser till exempel att det sista och avslutande steg 

fyra behövs. Detta känns både välbehövligt och bekräftande för kunden, utan 

detta steg så hade förmodligen många kunder känt sig vilsna och förvirrade. 

Alla knappar känns tyliga, väl synliga, väl motiverade, inbjudande och med 

bra mappning. Att här inte finns några popupfönster som ifrågasätter 

användarens beslut om han till exempel verkligen vill genomföra 

beställningsprocessen är lika självklart för uppdragsgivaren som det är 

beskrivet att inte dum förklara användaren i operationaliseringen. De tycker 

att webbapplikationen återspeglar en känsla av enkelhet, trygghet, artighet 

och hjälpsamhet. Vilka alla beskrivande ord som återfinns i 

operationaliseringen. 

 

• Framtid för Patroners mobila webbapplikation 

Vid slutet av designintervjun diskuterades nya lösningar och framtida 

innovativa möjligheter för den mobila webbapplikationen. Här sammanställs 

de exempel som det taldes om. Att kunden skulle ges möjligheten att spara 

och läsa in personligt lagrade skrivare i applikationen var en av de mer 
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aktuella idéerna. Med den information lagrad kan man föreslå produkter och 

personliga erbjudanden för kunden, genom att lagra information kring vilka 

patroner som senast beställts går det och föreslå vilka patroner som eventuellt 

borde beställas vid nästa besök av kunden. En innovativ idé från 

uppdragsgivaren är att i framtiden märka antingen fakturor eller sina 

produkter med QR koder som i framtiden kan scannas för att läsa in 

produkter som önskas beställas i den mobila webbapplikationen. En tanke 

som ligger väldigt långt fram är att över internet kontrollera kundens nivåer i 

toners och bläckpatroner och över e-post föreslå beställningar för kunden 

dock finns en viss möjlighet att inte kunderna är intresserade av den här 

insynen i sina hem. Det som är mest aktuellt just nu för uppdragsgivaren är 

en vidareutveckling av sin sökfunktion på hemsidan vilket innebär att den i 

nästa steg skulle kunna byggas in i den mobila webbapplikationen också, en 

väl fungerande sökfunktion skulle kunna erbjuda kunden möjligheten att utan 

fullständigt korrekta uppgifter finna rätt produkt ändå. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 

I introduktionen beskrivs behovet av nya verktyg som interaktionsdesigners 

behöver i den form när webbaserade gränssnitt skall anpassas och omformas 

för mobila enheter. Detta behov skall fyllas genom att detta arbete bidrar med 

nya kunskaper och verktyg till interaktionsdesignen genom att undersöka 

användarvänlighet och gränssnittsdesign. Följande forskningsfråga togs där 

av fram. 

 
– Hur kan allmänna principer kring design och användbarhet 

operationaliseras vid framtagandet av mobila gränssnitt? 

 

Jag anser att forskning frågan med detta arbete är på ett bra och trovärdigt 

sätt besvarad. Även om undersökningen inte har bidragit till några direkta 

nya kunskaper för interaktionsdesignen i stort så har däremot ett nytt 

designverktyg i form av en operationalisering sammanställts och bidrar med 

ett nytt designverktyg till det behov som beskrivs i introduktionen angående 

fler verktyg till interaktionsdesignen. 

 

Forskningsfrågan besvaras genom att sammanställa och sortera ut viktiga 

designprinciper, metoder och modeller från inflytelserika 

interaktionsdesigners inom disciplinen interaktionsdesign. Vilka har 

sammanställts och bildat en operationalisering, denna används som ett 

designverktyg i en fallstudie för mobil gränssnittsdesign. Designverktyget är 

konstruerat att först se till det nuvarande webbaserade gränssnittets design 

och hjälpa designern att omforma och anpassa design för ett mobilt 

gränssnitt. Fallstudien visar också på hur detta designverktyg praktiskt kan 

tillämpas genom att i fallstudien använda detta designverktyg och omforma 

en uppdragsgivares webbaserade gränssnitt till ett designförslag för ett 

gränssnitt till mobila enheter. Fallstudien låter designverktyget användas 

praktiskt vilket betyder att designverktyget kan anses vara test kört. Med 

hänvisning till feedback från uppdragsgivare på designförslaget kan 

slutsatsen dras att designverktyget fungerar tillfredställande för att skapa 

design i enlighet med uppdragsgivares riktlinjer. 

 

För att visa på en flexibilitet och bredd hos designverktyget så kan detta 

verktyg enkelt kan anpassas för övrig användarvänlig design, då den del som 

är specifik för det mobila i designverktyget enkelt kan bortses ifrån eller 

ersättas. Dock borde detta betyda att filtreringsprocessen i verktyget 
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försvinner, i den bemärkelsen att det inte längre omformar webbaserad design 

till mobil design. Utan verktyget används då istället som ett ramverk för att 

skapa användarvänlig interaktionsdesign. Detta är dock inget som har testats 

ännu. 

5.2 Metoddiskussion 

 

 Företagets mål: minimera klick, avskalat produktutbud 

Denna intervju leder till en bra bild av vad uppdragsgivaren efterfrågar, dock 

nämns det aldrig något om vad deras kunder efterfrågar, det framgick aldrig 

om det var kunderna som efterfrågade applikationen, utan allt sammanfaller 

under en bild att denna utveckling är ett steg från företagets sida att kunna 

erbjuda kunden fler mötesmöjligheter med företaget. Dessutom som ett klokt 

steg i deras utveckling i en tid där det förväntas av företagen att man är 

tillgänglig mobilt. Genom att se till det resultat och den feedback som 

uppdragsgivaren delger i den andra ostrukturerade intervjun kan det 

konstateras att deras mål och riktlinjer uppnås. Även om dem inte 

implementeras rakt av så uppnås flertalet av de utpekade riktlinjerna som 

strävas efter tillexempel minimerat antal klick och avskalat produktutbud. 

 

Designa för en känsla 

Designverktyget handlar inte enbart om att beröra olika ämnesområden inom 

interaktionsdesignen för att sedan avskala och implementera dessa i en ny 

design. Det handlar om att designa för en känsla. En känsla som får 

användaren att känna sig trygg när han använder det nyutvecklade 

gränssnittet. Designverktyget eftersträvar att skapa gränssnitt och produkter 

där användaren kan känna att hen exempelvis blir välbemött, hjälpt, 

omhändertagen och vägledd. Alla nämnda är känslor som ett gränssnitt med 

en god användarvänlighet eftersträvar att leverera, vilket designverktyget i 

den här undersökningen levererar. 

 

Målinriktad design 

Operationaliseringen är uppdelad i olika avsnitt som berör olika delar ur 

interaktionsdesignen. En av de här delarna berör målinriktad design och är 

något som Cooper berättar mycket om i sin litteratur. Denna del ges således 

en plats i operationaliseringen med motiveringen att ”detta område omnämns 

då det är av största vikt att känna till sin användares mål”. Dessvärre utnyttjas 

inte denna del av operationaliseringen i den grad jag hoppats på. Av den 

enkla anledningen att det inte samlas in några användardata. Argumenten för 

att inte göra det är få som till exempel tidsbrist. Därför åsidosätts insamling 

av användardata och användarnas mål med förhoppningen att kunna 

genomföra designprocessen ändå. Det är trots denna anledning beklagligt att 

användarnas mål inte finns representerade då teorin vittnar om hur viktigt 

denna del är. Jag anser det vara en brist i denna undersökning som är svår att 
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ersätta. Även om designen styrks av både feedback från uppdragsgivare och 

från den kognitivagenomgången så anser jag att avsnittet målinriktad design 

behövs i operationaliseringen för att ge en bättre trovärdighet åt verktyget. 

 

Avsaknaden av användaren 

Att användare inte är deltagande i undersökningen märks på fler sätt än att 

avsnittet målinriktad design i operationaliseringen inte utnyttjas fullt ut. Efter 

den andra ostrukturerade intervjun där designen presenterades för 

uppdragsgivaren dyker det upp en del frågor som borde i näst kommande fas 

ställas användarna. Det som omedelbart reflekterades över är att detta borde 

användare få chansen att svara för, frågorna hämtades ur samma områden 

som diskuteras med uppdragsgivaren. Frågor som reflekterades över som 

också är passande för användarna är, behövs det en hemknapp, vill man 

kunna lägga till flera skrivare, vilka betalningsmöjligheter behövs och vilka 

produkter behövs erbjudas? Alla frågor som uppdragsgivaren och jag kan 

svara för, men vi kan inte säga med all säkerhet att våra svar, gissningar 

stämmer överens med vad användaren anser. Nästa skede då en avsaknad av 

användaren verkligen märks är när designförslaget för den mobila 

webbapplikationen är klar för presentation. Då även om uppdragsgivaren var 

mer än nöjd med resultatet och den kognitiva genomgången utgående från 

operationaliseringen bekräftar att det som har gjorts kan hänvisas tillbaka till 

operationaliseringen, så känns det ändå som en chansning att gå vidare utan 

användares synpunkter. Även om operationaliseringen ger mig rätten att göra 

det, i och med att det innehåller verktyget genidesign. Så känns det ändå som 

om viktiga synpunkter går förlorade i ett tidigt stadige. I en perfekt värld är 

det att föredra att låta användartester bekräfta att ett designförslag håller god 

kvalitet också hos användaren, för att inte efter lansering upptäcka fel och 

problem som kunde ha utgallrats tidigare.  

 

Att vara ensam designer kan vara svårt 

Ett område som undersökningen visar är hur svårt det är att vara ensam 

designer. I arbetet med att ta fram ett designförslag till uppdragsgivaren 

förekommer det svårigheter som inte kommer till sin rätt från det att designen 

diskuteras. Jag syftar här till den grafiska design av gränssnittet som ryms 

inom designförslaget. För även om operationaliseringen används för att 

designa användarvänligheten och tar hänsyn till att det är ett gränssnitt till 

mobila enheter som skapas, så finns det ändå svårigheter i att vara självkritisk 

i själva designprocessen. Jag vill med denna diskussion påpeka vikten av hur 

viktigt det är att ha någon att diskutera idéer med och som med kritiska ögon 

kan hjälpa och se designen på nytt sätt för att kunna lyfta och utveckla den. 

Även om det undviks många diskussioner när man som designer arbetar 

självständigt, så anser jag ändå med grund i undersökningen att chanserna 

ökar för att lyckas med designen om det är flera som arbetar med den. 
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6 Avslutning 
 

Operationaliseringen har nu använts som ett designverktyg för att skapa en 

bra och användarvänlig interaktion i den mobila webbapplikationen vilket är 

något positivt eftersom verktyget fungerar så pass bra. Men ändå känns det 

som att nu är det dags att stämma av resultatet med de riktiga användarna, för 

även om diskussionen med uppdragsgivaren levererade många svar av vad 

som var rätt och fel i designförslaget, så uppstår många frågor kring vad 

användarna själva tycker och tänker om designförslaget och frågor därtill. 

Operationaliseringen som bildade ett designverktyg skapades med 

förhoppningen att utan användarens deltagande kunna skapa användarvänlig 

och väl fungerande interaktionsdesign. Men undersökningen visar att även 

om man har det bästa av designverktyget så kan man inte veta vad en 

användare tycker eller tänker utan deras eget personliga deltagande.  

 

6.1 Slutsats 

 

Denna undersökning ämnade sammanställa ett verktyg som man med på 

bästa sätt kan omforma en webbutiks gränssnitt till ett gränssnitt anpassat till 

mobila enheter, med fokusering på användbarhet och design. 

Forskningsfrågan som genom undersökning har besvarats läses nedan. 

 

– Hur kan allmänna principer kring design och användbarhet 

operationaliseras vid framtagandet av mobila gränssnitt? 
 

Genom att sammanställa teori innehållande metoder och designprinciper från 

erkända designers inom interaktionsdesignen till en operationalisering. Så 

kan dessa användas som ett designverktyg vid design av mobila gränssnitt. 

Vilka designprinciper, regler och metoder som bör ingå i ett designverktyg 

har valts ut från teorin skriven av inflytelserika ämnesvetare inom 

interaktionsdesignen. Operationaliseringen som agerar designverktyg 

innehåller följande områden, Designriktlinjer för mobila gränssnitt, Riktlinjer 

för användarvänlighet, Målinriktad design, Artiga gränssnitt, Normans 

designprinciper, Nielsens användbarhets Heuristik och Genidesign 

 

Undersökningen har också bidragit till en ökad förståelse för vikten av att ta 

hänsyn till användaren i designprocessen. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Med fortsatt forskning ges direkt nya möjligheter till att fortsätta med 

uppdraget från Patroner.se. Att med mer tid inleda fas två och utföra de 

ändringar som har diskuterats. Med mer tid är nu det ända naturliga att 

påbörja omfattande användartester för att bekräfta dels att designen och 

funktionaliteten i den mobila webbapplikationen är rätt men också stämma av 

att designverktyget har fungerat. Med fortsatt forskning skulle 

operationaliseringen kunna omarbetas, det skulle finnas möjlighet att se över 

den och rendera den med syfte till att dels rensa ut principer som inte behövs 

men också med syfte att tillföra fler kunskaper för att förbättra 

filtreringsprocessens egenskaper i verktyget. En mer omfattande teori och 

dokumentstudie hade också kunnat genomföras för att på så vis få en bredare 

infallsvinkel från disciplinen interaktionsdesign.  

 

Intressant vore också att efter fas två med designförslaget fortsätta det 

projektet och lansera Patroners mobila webbapplikation. Lanseringen hade 

också varit starten för ett spännande fortsatt utvecklings arbete med 

applikationen som hade kantats av användartester och användardata, men det 

är en helt annat projekt. 
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