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Abstrakt 

 
Människans tankesätt och beslutsfattande är en alldeles unik egenskap, som 

hon har. Unik är den på grund av att alla har olika uppfattningar, 

erfarenheter och värderingar. Den här studien handlar om hur man kan 

påverka människans beslutsfattande genom ett gränssnitt, och vad det är 

som påverkar beslutet. Då det finns många faktorer som har en påverkan på 

beslutsfattande, specialiserades studien på användaren och dess kognitiva 

egenskaper, så som uppmärksamhet och perception, samt en fördjupning på 

beslutsfattande och gränssnittsdesign. Detta för att kunna svara på vilken 

påverkan ett gränssnitt har på en människa som interagerar med det. 

Under studiens gång gjordes enkätundersökning, personas, prototyper, 

användartester, samt observationer, för att kunna analysera och få in 

tillräcklig data.  I den här studien har en egen modell tagits fram som 

förklarar vilka faktorer som påverkar sättet hur en person fattar beslut, och 

hur gränssnittsdesign även kan ha en påverkan i beslutsfattandet. Modellen 

har tagits fram och fungerat mer som en riktlinje för framtagandet av just 

gränssnitt, och utifrån användartester och personas som gjordes kunde dessa 

bekräfta modellen, vilket i sin tur kunde ge ett konkret svar på syftet med 

studien. En viktig del av det som har noterats genom studiens gång är heta 

och svala medier, som har en stor påverkan på hur människan uppfattar och 

tolkar mediet, och som på så sätt påverkan beslutsfattandet.  

 

 

A humans’ way of thinking and making decisions is an absolute unique 

feature of hers. It is unique because every single person has different 

understandings, experiences and values. This research is about understands 

how it is possible to affect a person’s way of making decisions, through 

manipulating an interface, and what factors includes in decision-making. As 

there are many factors that have an impact on decision-making, was this 

research specialized on the user and his cognitive characteristics, such as, 

attention and perception, as well as a recess on decision-making and 

interface design. This was done to get the result of how an interface affects 

a human that interacts with it. 

There were several methods used, during this research, such as a survey, 

personas, prototypes, user tests and observations, to get enough data to 

analyze. There are several elements that have an impact on a humans 

decision-making, and a model has been made that works as a guideline for 

interface design. The model describes what elements effect and how they 

affect a person, through an interface. After making user tests and personas, 

were these results compared to the model, which could give a proper 



   
 

 
 

answer to this research. An important factor that was noticed, was that hot 

and cold media plays an important role in an interface design, since hot and 

cold media can be interpreted differently by a person. 
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1 Introduktion  
Människans vanligaste, äldsta och viktigaste beteende, har varit och är 

kommunikation och informationsbehandling. Vårt informationsutbyte är en 

ständig process som pågår från och med det vi vaknar tills vi somnar (Hård af 

Segerstadt, 2002). 

Att få fram ett budskap och att lyckas nå ut till folk är något som självklart 

går att lära sig och det är oerhört viktigt när det gäller exempelvis 

framtagandet av en ny design, så som ett nytt gränssnitt till en webbsida. I 

och med att det är så viktigt för oss människor att få fram ett budskap, är det 

därför viktigt och mycket intressant att ha kunskap om hur människans 

tankesätt fungerar. Precis som Saffer beskriver, är det oerhört viktigt att 

kunna göra en produkt som får en användare att känna samhörighet med 

produkten. Han menar att en produkt utan några “emotionella” faktorer blir 

livlös och känslolös, vilket i sin tur gör att användaren inte känner någon 

samhörighet och kanske till och med slutar att använda sig av produkten. 

(Saffer, 2010). Därför blir det intressant i den här studien att se vad det är 

som driver en människa till ett specifikt beslut. I själva 

informationsbehandlingsprocessen är både sändaren och mottagaren lika 

viktiga för processen, men det finns många olikheter mellan sändaren och 

mottagaren, mellan produktionen av ett meddelande och tolkningen utav det 

(Hård af Segerstadt, 2002). 

 

Det är därför som det blir en viktig del i den här studien om beslutsfattande, 

eftersom det är just för det som studien kommer lägga fokus på, människor 

och deras sätt att besluta sig för att besöka och vilja stanna kvar på en 

webbplats. Förmågan som människan har, att samla in information om sig 

själv och sin omvärld, att bearbeta den och att kommunicera med andra 

människor, är en grundläggande betydelse för att kunna lösa både pratiska 

som teoretiska problem som uppstår i det vardagliga livet (Hård af 

Segerstadt, 2002). 

 

En annan viktig faktor i framtagandet av en ny design för en produkt är 

interaktionen, då man vill veta hur en användare interagerar med en produkt, 

som i just det här fallet kommer vara samspelet mellan användare och ett 

nytt, gränssnitt. Detta kommer att göras genom framtagandet av en ny design 

för en webbsida. Även här påpekar Saffer (2010), hur viktigt det är med just 

interaktionsdesign och hur även det kan kopplas till psykologi, ergonomi, 

ekonomi, arkitektur, konst med mera. 
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VisitOland.com är ett nystartat företag som har som mål att attrahera till sig 

fler turister till Öland, och detta genom att använda sig av olika sätt att 

marknadsföra sig på. Det som de lägger mycket tyngd på just nu är att lansera 

en ny webbsida som de vill ska rikta sig mot så många åldersgrupper som 

möjligt. Syftet med hemsidan är att besökarna inte bara ska kolla upp det dem 

är ute efter utan också vilja klicka sig vidare och upptäcka fler saker som går 

att göra på Öland.  

Företaget startades mellan två personer som tyckte att marknadsföringen av 

Öland inte räckte till. Sommaren 2011 hade det tidigare turistbolaget gått i 

konkurs och ingenting verkade hända. Efter några möten tillsammans 

bestämde företaget att det behövdes en portal över hela Öland. Under hösten 

2011 ägnades åt planering och diskussioner och kort därefter startade dem 

upp visitoland.com.  

Företagets mål med hemsidan var att skapa en ny portal där innovativa idéer 

med ny teknik. Portalen är ämnat att bli en samlad plats för alla företag och 

evenemang på Öland, där deras största målsättning är att dem alltid ska vara 

först med tekniken, det ska byggas ifrån ett verkligt behov och även skapa 

nya nyttiga behov med plattformen för användarna, annonsörerna och de 

operatörer som finns på Öland.  

Idag är de tre i bolaget och två personer är på väg in. Arbetet är i gång och de 

ser 2012 som ett år för uppbyggnad och marknadsföring av deras satsning. 

Företagets fokus på portalen är att dem vill att besökaren inte bara ska leta 

upp de den är ute efter utan även attraheras till att hitta information som dem 

inte hade tänkt kolla upp från början. Den ska bli intresserad av att leta sig 

vidare i gränssnittet och till exempel hitta fler tips på vad som går att göra på 

Öland. Det ska alltså inte finnas länkar som får användaren ifrån portalen 

utan dem ska kunna navigera runt sig på samma hemsida hela tiden. 

 
 

 

1.1 Tidigare forskning 

I den här uppsatsen kommer det att tas upp hur människor tänker när de fattar 

sina beslut, vad det är som påverkar dem att fatta just ett beslut och varför de 

valde det. Detta för att ta reda på hur man får en besökare att stanna kvar och 

navigera sig vidare på en webbsida. Detta är intressant då många hemsidor 

idag har besökare som bara söker efter en sak eller väljer att lämna sidan 

redan efter ett eller två klick. Det kommer även att tas upp olika 

designprinciper för att förklara hur det fungerar. I en fråga som denna, om 

hur man “kontrollerar” en person är det mycket intressant med psykologi. 

Man spelar egentligen på en persons egna behov och önskningar, för att i sin 

tur kunna uppfylla personens mål. Fördjupningen kommer därför mest handla 
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om vad som attraherar människan ur ett designperspektiv, det vill säga, 

forska om hur människan reagerar och på olika färger, struktur, påståenden 

och så vidare, men viktigast av allt vad det är som påverkar en människas 

beslut utifrån ett design perspektiv samt hur beslutet fattas, genom att 

använda sig av ett gränssnitt. Då huvudfokusen för den här studien ligger på 

människans beslutsfattande utifrån hur påverkan blir från exempelvis en 

webbplats, är det många faktorer som har en betydelse. Hur ett beslut fattas 

beror på en rad olika faktorer som har en påverkan på människan, men det är 

även en individuell egenskap hos människan, då vi alla har olika attityder, 

kunskaper och kultur (Hård af Segerstadt, 2002). Dock ligger inte all 

informationsbehandling hos mottagaren, utan även hos sändaren (Hård af 

Segerstadt, 2002), vilket blir intressant att även fördjupa sig inom 

människans perception, då färger nyanser, kontraster och så vidare faktiskt 

har en stor påverkan på människans humör samt uppmärksamheten på objekt 

(Holtzschue, 2006). När vi ändå är inne på hur olika objekt och element 

uppmärksammas, blir det även mycket relevant att undersöka hur människans 

uppmärksamhet fungerar, då det är uppmärksamheten som styr människans 

kognitiva del, beteendet och perceptionen. (American psychological 

association, 2009) 

 

För att en produkt skall bli lyckad och framgångsrik är det viktigt att 

användaren känner att produkten är tillräckligt personlig, det vill säga att det 

är viktigt för produkten att den skall innehålla känslomässiga faktorer som 

påverkar användaren. (Saffer, 2010) Det är då det blir intressant för den här 

studien att även undersöka hur man skall gå tillväga vid framtagandet av ett 

gränssnitt. Genom att titta på olika designprinciper ger det studien en generell 

bild över vad som passar just framtagandet av ett gränssnitt, i det här fallet 

har (Alan Coopers, 2007) bra principer för just gränssnittsdesign, men det har 

även valt att titta lite generellt på (Normans, 2002) designprinciper för att få 

bättre stöd i den här studien. Det har uppstått många funderingar kring hur 

det bästa tillvägagångssättet är för att ta fram ett nytt gränssnitt som inte bara 

attraherar till sig en besökare, utan som även får personen att stanna kvar för 

att utforska nya aktiviteter som kan leda till nya upptäckter i en webbsida.  
 

Som det nämndes tidigare om att spela på en persons behov och önskningar 

för att själv lyckas med sin produkt. Lyckas man med att uppfylla en 

användares krav, då har man även uppnått sitt egna mål, som 

interaktionsdesigner i det här fallet. 

  

Det är genom det här påståendet, att spela på en användares behov, som det 

blir intressant att fördjupa sig ytterligare i hur man bör gå tillväga för att få 

fram bästa möjliga resultat på utvecklingen eller framtagandet av en produkt, 

och det är även nu som många frågor uppstår kring hur människan tänker, 
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varför och hur de fattar olika beslut. Även vad det är som påverkar intresset 

hos besökarna för att vilja stanna kvar på en hemsida. 
 

 

1.2 Design 

Den praktiska designen för den här studien kommer från ett företag på Öland 

som heter Visitoland.com och deras önskan är att ta fram ett helt nytt 

gränssnitt för deras nya webbsida som inte har lanserats ännu. Det här 

företaget har som mål att få nya och fler turister till ön, och detta vill de göra 

genom en ny och fräsch webbplats. I dagsläget har de endast domännamn, 

men ingenting att presentera på den befintliga webbplatsen. Företaget vill 

med hjälp av det nya gränssnittet attrahera fler besökare till webbplatsen som 

i sin tur förhoppningsvis väljer att besöka Öland. 
 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

 Då det praktiska uppdraget är att fram ett helt nytt gränssnitt för turister som 

vill besöka Öland, har det noterats att tyngdpunkten för den här studien är 

huruvida man skall få en besökare känna sig attraherad av ett gränssnitt för 

att i sin tur vilja söka sig vidare på den. Detta har lett fram till en konkret 

fråga:  
 

Hur kan designen på ett gränssnitt påverka en besökare att fatta beslut på?  
 

 

1.4 Avgränsning/Begränsning 

Expertutvärderingar har valts att uteslutas, det vill säga utvärderingar så som 

kognitiva och heuristiska expertutvärderingar, då det känns ytterst irrelevant 

eftersom det inte finns något att utvärdera på företagets hemsida i nuläget. 

Det som även kommer att uteslutas i den här studien är personliga intervjuer 

och observationer, då det är väldigt ont om tid för att kunna få in mycket 

data.   
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2 Bakgrund/Teori 
 

Efter att ha spekulerat kring det här ämnet om huruvida man når ut till 

folk och hur ett beslut fattas kommer den här studien att inrikta sig mycket 

på kognition, beslutsfattande samt interaktion. Dessa tre huvudkategorier 

kommer att brytas ner i mindre områden för att kunna få en bra förståelse 

över dessa huvudämnen. 

 

 

2.1 Användaren 

Då studien är föjdupad på hur ett gränssnitt kan påverka beslutsfattandet, är 

det då mycket relevant att som designer veta vem man designar för. I och 

med detta, tas en närmare titt på användarcentreraddesign, en människas 

uppmärksamhet och perception.   

 

2.1.1 Användarcentrerad design 

Användarcentrerad design är till för att på ett lättsamt sätt kunna uppfylla 

användarens behov och krav. Det är med andra ord ett sätt att designa med 

användaren i fokus för att kunna uppnå bästa resultat genom att tillfredsställa 

användaren, man anpassar produkten efter användaren och inte tvärtom. 

(Saffer, 2010) 

 

Ett bra exempel som har angetts i Segerstadts (2002) bok, och tanken bakom 

det här citatet är att man egentligen inte är ute efter att skapa ett behov hos en 

användare, utan att underlätta för användaren så mycket som möjligt. Ett 

annat bra exempel som tas upp är när järnvägen byggdes. Det skapade inte ett 

behov för människan att transportera sig, eftersom det behovet redan fanns, 

men det underlättade oerhört mycket för dem, eftersom det var ett snabbare 

och smidigare sätt att förflytta sig från punkt a till punkt b. (Hård af 

Segerstadt, 2002) 

 

“[...] The content of writing is speech, just as the written word is the content 

of print, and print is the content of the telegraph.” - ((McLuhan, Marshall) 

Hård af Segerstadt, 2002, s. 161) 
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Det här exemplet går även att använda i praktiken och framtagande av en ny 

webbsida, eftersom man strävar efter att uppfylla en användares behov, 

genom att underlätta på bästa möjliga sätt. 

 

Varför det har valts att lägga fokus på användaren är för att det är just 

användaren som man i det här fallet, vill få den att vilja stanna kvar på en 

webbsida. För att kunna lyckas med en sådan här uppgift är det viktigt att 

man lär känna sin användare, inte genom att endast möta användarens behov, 

utan att se det från ett psykologiskt perspektiv (Raskin, 2000). Därför anses 

det vara mycket relevant för den här studien att fördjupa sig mer om 

användarens kognitiva förmåga när det gäller uppmärksamhet, och 

perception, då de går ihop med varandra. Raskin (2000) menar även att det är 

väsentligt att ta reda på vad det finns för gemensamma attribut och 

egenskaper hos användarna i just gränssnittsdesign, innan man fastställer vad 

som skall finnas med i en produkt och hur den skall fungera.    

 

2.1.2 Personas 
Personas görs för att designern och kunden skall förstå, komma ihåg och ha 

någon att relatera till, som en ideal person som skulle använda sig av 

produkten eller tjänsten. Personas utgörs vanligast utifrån intervjuer eller en 

enkätundersökning som underlag, då blir det bäst, för hittar man på egna 

personas blir dem inte trovärdiga och fungerar därför sämre. (Kim Goodwin, 

2009) 

 

I en persona ger man beskrivning på hur en person lever, vad den arbetar 

med, berättar om personens familj och vad personen har för mål och problem 

med produkten som ska framställas. Till personasen kan det även göras en 

moodboard där man lägger ihop ett antal bilder som förklarar personens liv 

och vad som tar störst plats i den personens liv (Cooper, 2004). 

 

Det är inte relevant, och därför inte heller rekommenderat att ta fram ett 

gränssnitt eller en produkt som ska passa alla människor, därför kan det 

ibland vara bra att ta fram mer en bara en persona, för att på så sätt kunna få 

en mer varierande uppfattning om vilka faktorer som är viktigast. Det har 

tagit fram en primär persona, en sekundär och en tertiär i den här studien, då 

det är en relativt blandad användargrupp (Cooper, 2004). 

 

 

“You need as few personas as possible, but as many as it takes to express the 

unique behavior patterns and goals you observed” (Goodwin, 2009 s. 236). 

 

Det är svårt att ta fram en bil exempelvis, som ska uppfylla allas behov, den 

kan inte både vara sportig och familjevänlig samtidigt. För att till exempel få 
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den sportintresserade nöjd, får man skapa bilen endast utifrån personens 

behov. Det som användarna tyckte var viktigt eller hade som intressen och 

mål belystes för att passa den målgrupp som kommer att använda sig av den 

nya webbplatsen (Cooper, 2004). (se bilaga 4) 

 

2.1.3 Uppmärksamhet 

Uppmärksamheten är den del som styr människans kognitiva del, så som 

möjligheten att kontrollera tankar, beteende och perception (American 

psychological association, 2009). Uppmärksamhet är något man lägger fokus 

på, det kan vara en eller flera saker samtidigt, och den låter oss lägga fokus 

på sådant som vi gör eller något av betydelse. Det finns två större delar av 

uppmärksamhet, passiv och aktiv. De passiva är de ofrivilliga så som 

plötsliga höga ljud, stark ljus blixt eller en stark doft. Aktiv uppmärksamhet 

är däremot frivillig, som styrs utav intresse, koncentration och av de behoven 

som vi har till exempel hunger och nyfikenhet. (Center for Development and 

learning, 2012) Locus of Attention, är även, som tidigare nämnts, den så 

kallade ofrivilliga delen av uppmärksamheten, där vi, som människor inte 

kan kontrollera det som uppmärksammas. Det är omöjligt att göra en 

medveten tanke omedveten, det vill säga, att det inte går att ta bort en tanke 

när man önskar det. Det är först efter ett tag som den tanken försvinner när 

något annat har uppmärksammats. (Raskin, 2000) Ett exempel för Locus of 

Attention är att säga att du inte får tänka på en isbjörn. Vad är det första som 

kommer upp i tankarna? (Raskin, 2000) Ordet Locus betyder plats, och när 

man är vaken, i ett medvetet tillstånd, är locus of attention aktivt fungerande. 

(Raskin, 2000) 

 

 

Man har aktivt något i tankarna, det vill säga i uppmärksamheten som styrs 

av locus of attention, medan fokus ligger i den fria viljan, exempelvis att man 

väljer att rikta sin uppmärksamhet på något objekt. Dock befinner sig det 

fokus man lägger på ett objekt fortfarande i Locus of Attention och man kan 

aldrig helt och hållet kontrollera vart ens locus of attention kommer riktas. 

(Raskin, 2000) 

“We can deliberately focus our attention on a particular locus” (Raskin, 2000, 

s.17) 

 

 

Det är lätt att vara uppmärksam på något som intresserar en. De flesta har 

svårt att koncentrera sig på något när man är ointresserad, trött, sjuk eller 

deprimerad. Det kan uppstå problem ifall man inte är uppmärksam på något 
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som man måste, för både barn och vuxna. Så som att man inte lyssnar på 

lektionerna i skolan och kanske sedan missuppfattar läxan. Eller om man inte 

är uppmärksam när man kör bil, då kan man orsaka krock eller böter.  

 

Man kan säga att uppmärksamhet kan definieras som medvetna mentala 

resurser, vi kan tyvärr inte öka den mentala spotlightens ljuskägla men istället 

kan man lära sig att automatisera vissa processer. Man lär sig alltså att göra 

något på automatik för att kunna lägga sin uppmärksamhet på något annat 

samtidigt. Som en van bilförare, han behöver inte lägga ner så stor kraft på 

detaljer så som hur man kopplar, trycker på gasen och vilken växel han ska 

lägga i eftersom det går på automatik. Därför kan föraren istället fokusera på 

trafiken och det blir mindre risk för en olycka. (Adam Westerholm, Mattias 

Åström, 2001) 

För att få en besökare att stanna på en hemsida är det viktigt att man fångar 

ens uppmärksamhet. På så sätt blir användaren nyfiken och vill fortsätta. (J. 

Wiley & Sons Ltd, 2007) 

(Center for Development and learning, 2012) 

 

2.1.4 Perception 

Varför det är viktigt med perception i den här studien, är just för att dessa 

faktorer är viktiga för att ta kunna komplettera hur ett gränssnitt kan påverka 

en användare. Perception är sambandet mellan människan och omgivningen, 

och bestämmer vad som har blivit betraktat. Det vill säga att perceptionen 

identifierar det som man har lagt ögonen på, det vill säga uppmärksammat, 

och den fungerar även lite som ett kamerafilter, som delar upp användbar 

information till mindre användbar information. (Holtzschue, 2006). Det första 

steget i perceptionen är hur den identifierar ett objekt eller en situation genom 

uppbyggnaden av strukturen i omgivningen, medan det andra steget är 

färgerna. Färgerna spelar en viktig roll, men är den sekundära faktorn i 

perceptionen, men oavsett den primära eller sekundära faktorn, uppfattas inte 

alla objekt och situationer likadant av människan, eftersom alla har olika 

kultur och traditioner. (Holtzschue, 2006). Genom att använda sig av färger 

och olika nyanser kan man som designer påverka en människas beteende, 

eftersom färgernas exponering får kroppens hormoner att ändra på sig och 

detta i sin tur gör att beteendet ändras. (Holtzschue, 2006) Solljuset innehåller 

alla färger och är därför väsentligt för människan. Färger som innehåller röda 

nyanser, det vill säga varma färger, får människan att känna sig mindre 

deprimerad än färger med blåa nyanser, eftersom de färger med rött i sig 

höjer blodtrycket medan blått sänker blodtrycket vilket gör att man känner sig 
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mer deprimerad (Holtzschue, 2006). Perception är inte endast baserat på vad 

som tas in vid just ett tillfälle vid ett medvetet stadie. Det finns mycket som 

människan har lärt sig, och därför drar man slutsatser från sina tidigare 

erfarenheter (Holtzschue, 2006). Ett exempel som Holtzschue tar upp är 

havet. Den första färgen som kommer upp är blå, fastän havet inte är blått 

överallt. (Holtzschue, 2006) Det som människan har från tidigare erfarenheter 

är lagrade i minnet, och ett annat exempel som hon tar upp är igenkännandet 

av ett objekt, om man går in i sitt rum vare sig det är ljust eller mörkt i 

rummet, vet man ändå vad det är som finns i rummet och vart sakerna står 

(Holtzschue, 2006). Enligt Mahnke (1982) finns det sex steg av det som 

påverkar människans perceptionstolkning utifrån erfarenheter av färger. 

“personal relationship 

influence of fashions, styles and trends 

cultural influences and mannerisms 

conscious symbolism-association 

collective unconscious 

biological reactions to a color stimulus” (Mahnke, 1982, s.11) 

 

 

Det han menar med andra ord är, att perceptionstolkningen görs först och 

främst utifrån personliga samband, det vill säga från tidigare erfarenheter, 

från andra källor så som mode och trendsättare, kulturella inflytanden, 

medvetna igenkännandet av symboler, omedvetna insamlingen och sist men 

inte minst, den biologiska reaktionen genom stimulus. Det här i form av en 

pyramid där personliga samband är längst upp på pyramiden och biologiska 

reaktionen längst ner.  

 

I skapandet av ett gränssnitt är det viktigt att även lägga vikt på hur färgerna 

komponeras samt hur och vart man placerar ut färgerna och objekten. 

(Holtzschue, 2006) Man vill att användaren skall kunna känna att färgerna 

och objekten blir “ett”, med andra ord skall färger och strukturen fungera som 

en helhet. (Holtzschue 2006) En annan viktig del i boken som belyses är 

användandet av färgernas nyans. För att ett objekt skall vara bekvämt att 

betrakta är det till stor fördel att färgerna som kombineras har samma form av 

nyans. (Holtzschue, 2006)  
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2.2 Gränssnittsdesign 

Det här avsnittet fördjupar sig inom vad man bör tänka på vid framtagandet 

av ett gränssnitt, och genom att göra detta kommer det att tas en närmare titt 

på designprinciper, användarna och människans perception. Här belyses de 

designprinciper som anses vara relevanta för den här studien. De 

designprinciper som har valts ut är Donald Normans där hans principer är 

allmänt inriktade på interaktion (Norman 2002), samt Alan Coopers där han 

har delat upp designprinciperna efter olika kategorier, och de 

designprinciper som har valts ut till den här studien utifrån Cooper är 

anpassade till gränssnittsdesign som han kallar för “Principer för Visuell 

Gränssnittsdesign” (Cooper, 2007) 

 

 

 

2.2.1           Designprinciper 

Donald Norman beskriver i sin bok (Design of everyday things, 2002) hur vi 

människor förstår och tolkar föremål i vår omgivning. För att tydliggöra detta 

har han tagit fram följande punkter: 

 

Synlighet (visibility) 

Synligheten är viktig för dem funktionerna som är betydelsefulla i en produkt 

eller gränssnitt för att användaren ska förstå och hitta de den söker. 

(Norman,2002) 

 

 

Återkoppling (feedback) 

För att användaren ska förstå att produkten svarat på de man gjort till 

exempel ett knapptryck så vill användaren ha ett svar på att produkten 

reagerat. Som ett centrallås på en bil då man vill höra ett beep eller att 

lamporna blinkar till. På så sätt slipper man dra i handtaget och känna att den 

verkligen är låst. (Norman, 2002). 

 

Begränsningar (constraints) (byta ut översättningen) 

Genom att begränsa ett system kan man förhindra att användaren skulle 

kunna göra fel eller otillåtna val i vissa lägen. (Preece, 2007). 

 

Mappning (mapping) 
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Mappning är en term som är relationen mellan till exempel en användare och 

en produkt.  Anvädaren ska få det den förväntar sig och att det den tror ska 

hända när den gjort någonting ska även hända. Som att när man trycker på en 

stopknapp så ska produkten stanna eller sluta. (Norman, 2002). 

 

Överensstämmelse (consistency) 

För att användaren inte ska bli förvirrad är det viktigt att det finns likheter 

och samma struktur på en produkt eller hemsida så att det överenskommer 

med resten.(Preece, 2007). 

 

Möjlighet (affordance) 

Vad man kan tror att man kan göra och vad som går att göra. Att något är 

affordance menas med att det är inbjudande till att använda eller trycka på. 

Som en ensam stor röd knapp i ett tomt rum. Även ifall det skulle stå en “rör 

ej” skylt så blir människan frestad till att trycka på knappen för att den bjuder 

in till något spännande. (Norman, 2002). 

 

 

Alan Coopers designprinciper för visuell gränssnittsdesign: 

 

Gränssnittsdesign har en rad olika struktur på de visuella objekten, och detta 

för att kunna förmedla beteende och information. (Cooper, 2007) Här är 

några av de viktigaste faktorera som han belyser vid framtagandet av just ett 

gränssnitt: 

 

Form (Shape) 
Cooper menar att utseendet på ett objekt, det vill säga formen, är oerhört 

viktigt och är även en av det första vi människor måste känna igen för att 

kunna fastställa vad det är för objekt vi tittar på. Han menar även att själva 

igenkännandet av flera olika objekt i ett och samma kontext kräver mycket 

mer uppmärksamhet än att bara exempelvis känna igen en färg. Det är därför 

inget bra tillvägagångssätt om man vill exempelvis, i det här fallet, fånga en 

besökares uppmärksamhet.    

 

 

Storlek (Size) 
Människan har en tendens att fästa uppmärksamheten på större objekt, det 

vill säga om det finns flera olika objekt där ett är större, vilket gör att det 

uppmärksammas först av betraktaren. Om man tar ett exempel där det finns 

mycket text, uppmärksammas det som är skrivet antingen med fet typsnitt 

eller med större bokstäver. 

 

Kontrast (Value) 
Om ett fotografi är mörkt, kan det vara svårt att urskilja vissa objekt, likadant 
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gäller vid exempelvis ett gränssnitt. Det är därför viktigt att belysa de objekt 

som man vill att betraktaren skall uppmärksamma.  

 

Nyans (Hue) 
Färger påverkar människor på olika sätt, beroende på vart i världen man är 

uppväxt. I västvärlden till exempel, är man som person uppväxt med 

mentaliteten att färgen röd används vid tillfällen då man vill uppmärksamma 

eller varna för något. Om man ser på hur trafiken fungerar exempelvis, visar 

trafikljusen rött när någon måste stanna. Men färgerna har inte samma 

betydelse över hela världen, det är därför viktigt att veta vid exempelvis 

framtagandet av ett gränssnitt veta målgruppen, för att kunna nå ut på ett 

korrekt sätt. 

 

 

Position (Position)    
Hur positionen mellan olika objekt är, i exempelvis ett gränssnitt, är viktigt 

för att kunna få dem relaterade till varandra. Det gäller därför att kunna skapa 

dessa relationer, för att det skall ses som en helhet och på så sätt kunna bygga 

upp en bra struktur över ett gränssnitt.  

  
 

 

 

Användning av visuella metoder för att gruppera element och tillföra en 

tydlig hierarki 

Det som menas med att skapa en tydlig hierarki för ett gränssnitt är att belysa 

de objekt som är viktigast. Detta kan göras genom att antingen förstärka en 

färg och kontrasten på ett objekt, men man måste även ha i åtanke att 

förstärkning av kontrast och ändring av färg skall göras med försiktighet, 

eftersom det kan resultera i att det stör betraktaren istället. Ett annat sätt för 

att lyfta upp viktigare element är att istället för att förstärka dem, väljer man 

istället som designer att exempelvis ändra nyans och sänka kontrasten på de 

mindre viktiga elementen. I den här punkten poängterar Cooper att lyckas 

fastställa en tydlig visuell hierarki är en av de svårare utmaningarna inom 

gränssnittsdesign, och kräver duktiga designers. Ett lyckat hierarkiskt 

gränssnitt blir nästan aldrig uppmärksammad av användarna, men ett 

misslyckat gränssnitt som lätt skapar förvirring blir lätt uppmärksammad, 

men på fel sätt.  

 

 

 

Fastställande av förhållanden 
I västvärlden är människan van att läsa från vänster till höger, och från 

toppen till botten. Det är därför viktigt att veta hur man skall gruppera de 
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element man vill skall framträda mer än andra. Att göra grupperingar spelar 

även en stor roll, eftersom det ger en tydlig överblick över element med 

liknade funktioner. Ett exempel kan vara att alla ikoner på en webbsida som 

tillhör en viss kategori, inte behöver lika mycket mellanrum mellan varandra, 

som de ikoner som skiljer sig mellan de olika kategorierna. Det blir då lättare 

för betraktaren att urskilja vilka objekt som tillhör vad. 

 

 

Skapa en logisk väg 

Figur 1  

 

Det är viktigt att ett gränssnitt skall kännas lätt för ögonen att följa, eftersom, 

som tidigare nämnt, börjar vi i västvärlden från vänster till höger och 

uppifrån till botten (se figur 1). 

 

 

Dessa två figurer förklarar hur ett bra respektive dåligt flöde följs. Flödet är 

på hur ögat uppmärksammar sig och hur det följer. Det bra logiska ska börja 

längst upp till vänster för att sedan blicka sig snett nedåt mot höger på sidan. 

 

2.2.2 Heta & Svala medier 

Marshall McLuhan har tagit fram ett begreppspar som han kallar hot and cold 

media - heta och svala medier. Med detta menar han att heta medier är 

tydligare och mer datatäta än vad ett svalt medie är. De svala medierna 

lämnar mer fri tolkning för användaren då de inte är lika datatätt som det heta 

mediet. En film skulle i detta sammanhang vara mer hett än boken som 

filmen är gjord på, därför att filmen är mer väldefinierad och lämnar inte 
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mycket åt fantasin som en bok gör. Samma sak gäller för ett fotografi och en 

målning, då fotografiet innehåller mer information och målningen lämnar 

mer fri tolkning för betraktaren.( Hård af Segerstad, 2002) 

Om man skulle tillämpa heta och svala medier i praktiken, för exempelvis 

framtagandet av det nya gränssnittet för den här studien, skulle det självklart 

passa mycket bra att använda sig av både heta och svala medier, då besökarna 

vill få tillräcklig med information, för att inte behöva ta till med andra 

medier. För att kunna tillfredsställa användarna är det då viktigt att ta till med 

heta medier, men för att, för en som designer, lyckas få en användare att vilja 

stanna kvar, kan det vara bra med svala medier så länge man placerar ut dem 

på de rätta ställen i gränssnittet. Ett bra exempel på ett gränssnitt skulle kunna 

vara svala medier i form av bilder och lite text, detta skulle i sin tur attrahera 

till sig besökaren, eftersom man vill veta mer om det. Efter att besökaren har 

klickat in sig på en kategori är det bra att ta till med heta medier. Som det 

tidigare har nämnts i den här studien, att bilder är ett hett medium, är helt 

riktigt, men i det här fallet där exemplet om att attrahera till sig en besökare 

gavs, blir bilderna ett svalt medium. Tolkningen av Segerstads exempel om 

heta och svala medier är beroende på vilket medium de jämförs mot (Hård af 

Segerstad, 2002) 

 

2.3 Interaktion 

I den här studien har det fördjupats i hur interaktion sker utifrån 

beslutsfattandets perspektiv. Om en användare skall kunna integrera med en 

produkt behöver den först göra en tolkning på vad det är den ska göra eller 

hur den fungerar för att sedan kunna fatta ett beslut och då agera genom att 

till exempel trycka på exempelvis en knapp.  

 

Det finns olika slags interaktioner, men det som berör denna uppsats är den 

slags interaktion som sker när det är ett samspel mellan en produkt och den 

människa som använder sig utav produkten. Det är viktigt att samspelet 

fungerar väl för att användaren ska vilja använda produkten. Skulle 

användaren inte förstå produkten blir användaren frustrerad och tröttnar 

antagligen på att använda sig utav den. (Användbarhet i praktiken, 2012) 

(Saffer, 2010).  

 

2.3.1 Beslutsfattande 

Vi står ofta framför olika beslut, små beslut som om vilken tröja man ska ta 

på sig på morgonen. Beslut som man egentligen inte tänker på att man tar. 

Större beslut kan vara ett val om vilken utbildning eller arbete man ska söka. 

Det finns många olika faktorer som spelar roll när man fattar beslut. Som 

http://anvandbarhet.se/bok:interaktionsdesign
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vem eller vilka som påverkar dig, vad du har för erfarenheter och möjligheter 

och vad som skulle hända ifall man väljer att ta ett beslut eller om man inte 

tar beslutet. Utifrån dessa beslut som människan gör kontinuerligt är beslut 

som är baserade på känslor, logik samt tolkningsförmåga (referens). Dock är 

besluten inte alltid medvetna beslut menar A Dijksterhuis. (American 

psychological association, 2009) och (Segerstad, 2002). 

 

Ett beslut kan vara medvetet, vilket innebär att en person fattar ett beslut som 

oftast inte kräver någon vidare tanke eller logi. Med andra ord är det väldigt 

hastiga och impulsliknande beslut som fattas. I en medveten beslutsprocess 

görs endast en sak i taget, det krävs inte mycket utrymme för tankar, och det 

finns en begränsad mängd med information för att komma fram till ett beslut. 

Detta gör att man ibland inte fattar de bästa besluten, men det har även sina 

fördelar. Ett exempel för ett medvetet beslut kan vara köp av mindre viktiga 

saker så som; kläder, mat, böcker etc. (American psychological association, 

2009) 

 

 

 

Omedvetna beslut fungerar helt tvärt emot vad medvetna beslut gör, eftersom 

sådana beslut kan “göra” flera saker samtidigt och kan även lagra mycket 

information(American psychological association, 2009). 

 

Man skulle kunna säga att omedvetna beslut är en analyserande metod att 

fatta beslut på, eftersom det läggs mer tid och tanke innan ett beslut fattas. Ett 

exempel är om en man skall köpa en bil, då impulsköper han inte bilen utan 

funderar förmodligen ett bra tag och ser efter sina behov och så vidare. 

 

Låt oss kalla de människor som fattar medvetna kontra omedvetna beslut för 

medvetna tänkare och omedvetna tänkare. Ett påstående är om man väljer att 

gå den omedvetna vägen, det vill säga den analyserande vägen som inte tar 

beslut efter impulser, blir det i slutändan ett effektivare resultat. Det visar 

exempelvis ett experiment som Wilson & Schooler (1991) där dem visade att 

medvetna beslutsprocesser kunde vara till en nackdel när det kom till, om 

man skulle få säga, konsekvenserna. (American psychological association, 

2009) Ett annat exempel är ett experiment som Dijksterhuis & van Olden 

(2006) gjorde, där människorna som var med fick gå på en konstutställning 

och bestämma sig för en tavla utav fem möjliga, som de tyckte var tilltalande. 

Efter några veckor blev deltagarna uppringda och det visade sig att de som 

hade gjort hastiga och medvetna beslut var inte lika nöjda med valet av sina 

tavlor som de som hade fattat omedvetna beslut. De som hade fattat 

omedvetna beslut och gett det mer tid till att fatta det, tyckte även att deras 

tavlor var mycket mer värdefulla än vad de medvetna tänkarna gjorde. 

(American psychological association, 2009) 
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Även om studier har visat att omedvetna beslutsprocesser är effektivare, 

betyder det inte att medvetna processer är helt bortkastat med tid. Det finns 

även studier som visar att i vissa fall kan medvetna beslutsprocesser leda till 

bättre resultat än omedvetna beslut. Medvetna tänkare har mer kapacitet att ta 

snabba beslut som inte behövs analyseras så mycket. Ett gott exempel är 

matematik, där en medveten tänkare skulle fatta ett snabbare och bättre beslut 

än en omedveten tänkare. Med andra ord är medvetna beslutsprocesser 

mycket bättre än omedvetna beslutsprocesser när det gäller att fatta hastiga 

beslut. (American psychological association, 2009) 

 

Omedvetna tankar beskrivs som tidskrävande, mer sofistikerad, men komplex 

och med mer kapacitet (Sage, 2004). 

 

Medvetna tankar kan även vara viktiga eftersom det går på intuition, så man 

bör inte heller ignorera en medveten beslutsprocess. (Sage, 2004). 



 

  23 (55) 
 

2.4 Egen modell 

Efter en djupgående undersökning i hur ett gränssnitt kan påverka 

människans beslutsfattande, har en egen modell tagits fram (se figur 2) som 

förklarar vilka faktorer som påverkar en användares beslut vid användandet 

av ett gränssnitt på en webbplats. Modellen är ett teoretiskt ramverk och har 

tagits fram för att ha som hjälpmedel vid just framtagandet av nya gränssnitt, 

och har valts att döpas efter författarna i den här studien. 

 

 

Figur 2 CAAD – modellen 

 

Det som framkommer i CAAD - modellen är processen av beslutsfattande 

genom användning av ett gränssnitt. Det krävs en användare för att ett beslut 

skall kunna fattas, men det krävs även ett medium, som i det här fallet är 

gränssnittet, för att användaren skall kunna besluta sig för att interagera med 

det på ett specifikt sätt. Det finns ett flertal element som påverkar människans 

beslutsfattande, detta genom kognition som styrs till viss del av 

uppmärksamheten, som i sin tur uppfattas och tolkas av perceptionen. För att 
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något skall kunna uppmärksammas krävs ett objekt, gränssnittet i detta fall, 

men likaså som människan har sitt unika sätt att ta in intryck och tolka på, 

kan man med hjälp av rätt designprinciper, samt heta och svala medier 

manipulera tolkningen och i sin tur beslutet.  
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3 Metod 

Kapitlet förklarar djupgående vad det var som gjordes för att undersöka 

problemet, för att kunna bekräfta att CAAD-modellen stämde överrens. Det 

gjordes enkätundersökning, analys av datan, low-fidelity och high-fidelity 

prototyper samt användartester för att kunna analysera all resultat.  

Här nedan följer ett schema över hur arbetstprocessen gick till för hela 

studien (se figur 3). 
 

 

 

Figur 3 
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3.1 Vetenskaplig ansats 

Den här studien var mestadels induktiv, eftersom det drogs slutsatser från den 

empiriska datan som samlades in i form av en enkätundersökning. Enkäten 

var en kvantitativ samt kvalitativ datainsamlingsmetod, då den innehöll 

slutna frågor och några få öppna. Efter att ha studerat relevanta teorier, togs 

även en egen modell fram för att kunna ge ett teoretiskt ramverk för 

datainsamling och analys. 

 

3.2 Datainsamling  

I det här avsnittet redovisas vilka metoder som användes för att samla in 

datan, hur det gick till under datainsamlingens gång, samt hur urvalet gjordes. 

  
 
3.2.1 Enkät 
Till och börja med skickades en enkät ut. Enkät svaren skulle ge underlag för 

både det teoretiska och det praktiska arbetet. Eftersom designarbetet handlar 

om en turisthemsida handlade många frågor om användarnas semestervanor 

samt vilka behov och önskemål de har angående webbplatser som man 

använder för att planera sin semester. Enkät svaren gav tillräckligt med 

material för att kunna fortsätta arbetet med personas. (se bilaga 2) 
 

 

3.2.2 Urval 
Ett urval gjordes då enkäten skickades ut eftersom det inte gick att göra en 

totalundersökning på Linnéuniversitetet, därför valdes vissa e-post adresser 

ut. För att få fler målgrupper skickades enkäten ut till företaget vi jobbade 

mot och dem skickade ut enkäten till sina kollegor och vänner via Facebook, 

samt till en gymnasieskola. 
 

 

3.2.3 Genomförande 
Enkäten bestod utav 8 korta frågor, utifrån frågorna vi ställde ville vi få reda 

på vad man gör när man är och semestrar i Sverige. Även hur de kollar upp 

sitt resemål och vad de skulle vilja ha med på en turisthemsida. Det ställdes 

även blandade frågor, för att det även skulle täcka in det praktiska arbetet, 

som exempelvis lite allmän information om deras fritidsintressen för att 

kunna ta fram tydliga och trovärdiga personas. Enkäten skickades ut på 

sociala medier och till skolmailen. Anledningen till att det valdes att göra just 

en enkätundersökning, var för att få in mycket data på ett snabbt sätt, vilket 

resulterade i mycket bra respons och många respondenter. Enkäten låg 
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tillgänglig mellan den 11:e april, klockan 18:30 till och den 16:e april 

klockan 15:19, och under den perioden hann 238 personer svara på enkäten. 

Det finns dock ingen fastställd siffra på hur många personer enkäten 

skickades ut till, eftersom det gick ut till både studenter via universitets e-

post, samt via sociala medier så som Facebook. Det finns därför inte heller 

någon siffra på hur många som faktiskt såg länken till enkäten, och eftersom 

det mestadels skickades ut till personer med inom åldrarna 20-30 var det även 

svårt att fastställa den riktiga personan. 
 

 

3.2.4 Prototyper 
En low-fidelity prototyp innebär att designa prototypen i form av exempelvis 

papper, då det är ett snabbare och billigare sätt att designa på, då det är 

enklare att ändra på fel som kan förekomma. I en low-fidelity prototyp är inte 

prioriteten att testa vilka färger man skall använda sig av. Det är först och 

främst funktionen och strukturen som man vill ha reda på om det blir som 

man har tänkt sig. En low-fidelity prototyp togs fram utifrån de personas som 

hade tagits fram från den datainsamlingen från enkäten. Då den viktigaste 

och primära faktorn för perceptionen är strukturen, var det i just den här 

studien mycket relevant att använda low-fidelity prototyp då dessa är först 

och främst fokuserade på funktion och struktur.(se bilaga 1) 

 
3.2.5 Användartest 
Användartester gjordes på tre stycken personer med low-fidelity prototypen 

som hade tagits fram utifrån personan, teorierna och modellen. Dessa 

personer som testades passade in i målgruppen för primärpersonan. 

Användarna får i uppdrag att navigera runt sig på pappers webbsida och leta 

reda på de uppgifter som dem får. Det kan vara uppgifter som att leta reda på 

ett telefonnummer för en speciell camping. Genom att göra detta test och be 

användarna tänka högt samtidigt som vi observerar dem, kommer det komma 

fram vad dem inte förstår och vad dem. 

 

3.3 Analys 

Enkätundersökningen var kvantitativ, vilket gav mycket statistik till den här 

studien. Det var några enstaka frågor som var anknutna till teorin, där även 

modellen som togs fram utifrån teorierna kunde bekräfta det som framkom i 

enkäten. Enkäten jämfördes mot teorierna samt modellen som hade tagits 

fram, detta gjordes för att se om man kunde se något samband mellan 

frågorna och teorierna, samt för att kunna få en bekräftelse eller komma fram 

till något nytt. Efter att ha publicerat enkäten fick den ligga ute i endast 3 

dygn, då tillräckligt med respondenter hade svarat för att kunna analysera 

data. Utskicket och sammanställningen av enkätundersökningen gjordes via 
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Google, som tillåter att göra detta om ett konto innehas. Sammanställningen 

av enkäten skrevs även ut, för att kunna jämföra vilka kön och ålder som 

hade svarat på respektive fråga, och det här gjordes för att kunna få fram en 

tydligare målgrupp, samt tydligare personas. Genom den här analysen kunde 

man se tydliga mönster för de som var mojritet respektive minoritet, av vad 

de exempelvis hade för intressen. De som var majoritet, vilka kategoriserades 

efter 3st olika målgrupper, hade gemensamma intressen för respektive 

målgrupp, vilket gjorde det enkelt och tydligt att ta fram de 3 personas.  

 

Efter att ha tagit fram personas, togs den första designen av low-fidelity 

prototypen fram, som sedan användartestades. Innan användartestet startade 

blev testpersonerna informerade om vad det var för typ av webbplats som 

höll på att designas, samt talade om att de skulle bli filmade, vilket de gav sin 

tillåtelse för. Under användartestets gång fick testpersonerna utföra några 

uppgifter, för att navigera sig runt på prototypen, och de fick även tänka högt, 

för att ge studien så mycket information som möjligt.  

När användatesterna var klara undersöktes materialet som hade filmats, och 

det framkom tydligt var felet låg, då alla 3 testpersonerna gjorde samma 

misstag. 

3.4 Tillförlitlighet 

Då den här studien är baserad på teorier, men även på empirisk data som 

samlades in via en enkätundersökning där 238 respondenter svarade, anses 

studien hålla god kvalité, men eftersom enkätutskicket gick till skolor och 

lades ut på Facebook, kan det inte vara helt säkert, då det blev svårt att nå ut 

till vuxna och äldre personer. Det hade kunnat bli ett helt annat resultat, men 

då det ändå finns tillräcklig med data inom vissa åldersgrupper skulle man 

ändå kunna räkna med det här resultatet anpassat för just dessa åldersgrupper. 

3.5 Etiska överväganden 

Inför den här studien var det mycket viktigt att diskutera med företaget om de 

fick nämna vid sitt företagsnamn. Visitoland.com gav sitt godkännande att 

nämnas, då de informerades om vad den här studien handlade om. 

Då enkätundersökningen gjordes, informerades respondenterna innan de 

svarade på enkäten att deras identiteter var och skulle förbli anonyma. Det 

här sättet gav förmodligen fler respondenter som valde att svara på 

enkätundersökningen.  

När användartesterna gjordes, var testpersonerna mycket medvetna om att de 

blev filmade, vilket de var helt bekväma med, och de visste att de kunde 

avbryta när de ville och säga till om de inte ville bli filmade.    
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4 Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer resultatet från enkäten som skickades ut att presenteras 

samt analyseras, dessutom resultatet från de användartester som gjordes på de 

gränssnittförslaget som togs fram. 

 

4.1 Enkät 
Totalt var det 238st respondenter, varav 64 % var kvinnor och 36 % var 

män(se figur 4). Utav alla respondenter var hela 63 % i åldrarna 19-25 år, 

vilket gav tydligt med information om hur gammal primär personan skulle 

vara. Med tanke på att det var så många respondenter framkom det även 

tydligt att det kunde tas fram totalt tre stycken personas, och det framkom 

även tydliga mönster på deras svar. 

 

 

 

 
Figur 4 

 

 

 

Användaren 
Då det ställdes många allmänna frågor om vilka intressen de hade och vad de 

tyckte om att göra på sin semester, kan man även här se vilka behov 

användaren har och vad det är viktigt för en designer att fokusera på i 

utvecklingen eller framtagandet av, i det här fallet ett gränssnitt. Dessa frågor 

är även en viktig del till de personas som tagits fram, och eftersom det var 

många respondenter, kan man få ut mer än en personas, samt få en tydlig och 

trovärdigare bild över den. 
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Figur 5 

 
Uppmärksamhet 
Utifrån respondenterna var inte det viktigaste att en turisthemsida var 

estetiskt tilltalande, de flesta ville att sidan skulle ge mycket och bra 

information om det de sökte efter. 

Figur 6 
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Beslutsfattande 
Majoriteten av respondenterna som svarade på frågorna 8 och 9 om de sökte 

upp sitt planerade resmål respektive ett oplanerat resmål på nätet, kan man i 

det här fallet få in användaren och beslutsfattande. Det krävs en användare 

för att ett beslut skall fattas, men för att ett beslut skall fattas av en användare 

krävs även andra faktorer. I det här fallet är företagets önskemål att få 

besökaren att  

 

stanna kvar på hemsidan, då måste designers kunna göra detta i form av ett 

gränssnitt som upp fyller användarens behov, då vi nu vet att den största 

andelen av respondenterna faktiskt söker upp ett planerat respektive ett icke 

planerat resmål på nätet.  

 

 

Figur 7  

 
Ett annat exempel är där frågan ställdes vilka respondenterna brukade resa 

med. Detta gjordes för att kunna få fram en tydlig bild till vår persona, men 

det här är ett fall då man inte behöver lägga mycket fokus på gränssnittet, 

utan på funktionen. I det här fallet där frågan ställdes vilka de reste med, 

svarade 161 personer att de reste med vänner. Det här var en fråga som hade 

flervalsalternativ, men det som man får ut utav detta är hur man kan lägga 

upp vissa funktioner i gränssnittet, så som “familjeaktiviteter, aktiviteter för 

vänner” etc.  

Det man märker här är att gränssnittet som skall tas fram är anpassad för 

omedvetna tänkare, då det skall vara för turister som planerar att besöka 

Öland. Då de flesta reser med vänner eller familj, ser de självklart till att allas 

önskemål blir uppfyllda. 
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Heta & Svala medier 

Majoriteten av respondenterna vill ha bilder och mycket text när de besöker 

en turisthemsida. Detta betyder att användarna vill att mediet ska vara hett 

och inte lämna något rum för fri tolkning, med andra ord vill de ha 

informationstät data. De som besöker hemsidan vill ha all information de kan 

få för att kunna vara beredda och kunna planera sin resa. De vill kunna se 

priser, boende och allt som rör deras resa. 

 

 

Figur 8 
 

Den här frågan är mer av en kvalitativ fråga, som kan bekräfta det teoretiska. 

Eftersom respondenterna vill att det skall finnas mycket med information, 

men att en hemsida även skall vara pålitlig och estetisk tilltalande, är det 

ytterst relevant att ta till med de teorier som har nämnts tidigare i studien. 

 

Personas 

Efter att ha analyserat datan från enkätundersökningen, har tre olika personas 

tagits fram, en primär, sekundär och en tertiär persona. Detta för att kunna få 

en ren och tydlig överblick över vad som är viktigast att lägga fokus på. 

Personas fungerar som ett bra bollplank och underlättar för det praktiska 

arbetet då det räcker att bara tänka på personan för att lättare komma ihåg 

vilka behov som är viktigast för exempelvis primär personan.  

 

Primär personan i det här praktiska arbetet är en kvinna i 23 års åldern som 

prioriterar att ligga på stranden på sommaren och några av hennes 

vardagsintressen är matlaganing och musik. När hon reser inom Sverige blir 

det oftast med pojkvännen och sina vänner.  
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Figur 9 

 

 

4.2 Prototyper & Användartester 

 

Perception 
Resultatet från prototypen (se figur 10) var mycket positiv, eftersom de tre 

personerna som testades gjorde i stort sett likadant när de gick tillväga för att 

slutföra sitt mål. De hade inga problem att navigera sig runt sidan och de höll 

med om att strukturen kändes mycket naturlig. De tyckte om att det fanns bra 

med bilder och att man kunde se vad som var knapp och inte.  

Det förekom även lite småfel, som exempelvis placeringen av en knapp, 

vilket ger oss tillfället att ändra på det snabbt. Med placeringen innebar det 

att personer inte tyckte att det kände helt naturligt att knappen låg på ett viss 

ställe, då de inte ens lade märke till den och när de hade sett då var de inte 

säkra på vad ex “skriv ut” knappen gjorde, då den var felplacerad. 
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Figur 10 

 

Figur 10 är resultatet på low-fidelityn som användes till användartesterna. 

Detta är endast själva startsidan så det tillkommer fler sidor för att kunna 

navigera sig som på en hemsida. 

 

Designprinciper 

Av de tre personer som har testats, hade samma fel förekommit. Först kunde 

de inte slutföra en uppgift, där uppgiften var att de skulle hitta något att göra 

för en viss åldersgrupp, då de klickade in sig på “Göra” istället för att klicka 

direkt på knappen “Målgrupp”. Detta beror på att informationen inte var 

tillräckligt tydlig, och testpersonerna tyckte att, vi citerar,  

“det känns naturligare att gå in på ’göra’, eftersom jag vill veta vad som finns 

att göra för min åldersgrupp.” 



 

  35 (55) 
 

Ett annat problem som har upptäckts är placeringen av en knapp som 

testpersonerna blev förvirrade av. De trodde att knappen hade en annan 

funktion. 

 

 

 

 

Figur 11 

 

Detta är det som har har tagits fram hittills, utifrån tidigare teorin och 

enkätundersökningen. Så här skall strukturen se ut och alla bilder är även 

klickbara.  
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High-fidelity tester 

 

Perception 

Användarna fick olika designförslag och säga vad dem tyckte om dem olika. 

Dem som testades tyckte att färgerna på hemsidan gav en stilren och ljus 

sommarkänsla. Dem tyckte bäst om Ölands logga i vit men tyckte egentligen 

att den med mörkblå syntes mer. En av användarna la först märke till 

menyalternativet ”My map”. Varför han just reagerade på den var för att alla 

de andra menyalternativen var på svenska men bara en på engelska. Därför 

ville han först och främst klicka på den för att ta reda på vad det var. Vilket 

var vår tanke, att användaren ska bli nyfiken och gå in på ”My map” för att 

lära sig mer om hur man lägger till favoriter för att sedan kunna lägga till 

favoriter när användaren navigerar runt sig på webhemsidan. En karta som 

låg till vänster om sidan (syns tyvärr inte på figur 4.7) tyckte dem kändes 

felplacerad och lite utanför och även att den inte passade ihop med resten av 

den stilrena webhemsidan. Det var väldigt blandade åsikter på vilken 

bakgrundsfärg vädret skulle ha, de tyckte att de blåa passade bäst in samtidigt 

som de tyckte att den orange/gula bakgrunden var varmare. 
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5 Resultat & Diskussion 
I det här kapitlet kommer det att diskuteras kring resultatet samt 

genomförandet av hur vi gick tillväga för att komma fram till ett resultat. Vi 

kommer även diskutera valet av alla metoder som användes under studiens 

gång, samt valet av teorierna. Här kommer även resultatet att redovisas, det 

vill säga att vi skall diskutera och presentera problemlösningen som vi har 

kommit fram till utifrån teorierna och genomförandet, och genom 

diskussionen av hela studien kunna svara på forskningsfrågan.    

 

Användaren 
Personan reflekterar den riktiga användaren och genom att hela tiden ha 

primärpersonan i åtanke går det att uppfylla användarens behov och på så sätt 

har man även använt sig avändarcentrerad design i design processen, vilket 

målet är åter igen att uppfylla användarens mål. 

 

Uppmärksamhet 
För att fånga en användares uppmärksamhet kan man göra det på flera olika 

sätt. Det kan vara som att använda sig utav kontraster, plötsliga händelser och 

sådant som sticker ut. Genom att leka lite med färger så som exempelvis 

nyans, ljushet och kontraster kan man enligt teorierna dra till sig en 

människas uppmärksamhet, så länge man gör det på rätt sätt. Då det tidigare 

nämndes i andra kapitlet om hur locus of attention fungerade, det vill säga att 

det är det som är vår ständiga och medvetna uppmärksamhet (Raskin, 2000), 

kan man med hjälp av färger, ljushet osv lyckas fånga en människas locus of 

attention, vilket är ett av målen för den här studien. Vi anser därför att 

uppmärksamheten är den första delen av tolkningsprocessen, då det är det 

som riktas på ett objekt för att perceptionen sedan skall bearbeta det och tolka 

vad det är för något. 

 

Beslutsfattande 
Genom att få fram ett tilltalande gränssnitt, medför det att användaren känner 

sig både attraherad och trygg av det, vilket är den effekten som man är ute 

efter i det här fallet. Känns webbsidan trygg och ser professionell ut är det 

troligare att användaren väljer att stanna kvar på hemsidan. Då ett beslut inte 

endast beror på hur ett gränssnitt är uppbyggt är det även viktigt att själva 

hemsidan lyfter fram de viktigaste elementen, för att även få användaren att 

stanna, det vill säga, rätt element måste finnas tillgängliga för rätt målgrupp.  

 

Personas hjälper oss som designers att uppfylla deras behov, och om man 

lyckas med det så bör det även fungera i praktiken, vilket skulle leda till det 

beslutsfattande från användaren som vi designers och företaget har haft som 

mål hela tiden, att de stannar kvar på hemsidan. Som det tidigare har nämnts i 
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teorierna om att det finns både medvetna och omedvetna “tänkare”, där 

medvetna tänkare är de mer impulsiva och fattar beslut utan att tänka igenom 

situationen. De omedvetna tänkarna som fattar beslut efter att ha tänkt 

igenom något, fattar sina beslut utifrån behov och känslor, och det är dessa 

omedvetna tänkare som vi vill åt, eftersom de ger mer tid åt att analysera, 

planera och se efter sina egna behov. 

 

Designprinciper 
Low-fidelity protoypen testades på tre stycken personer som passade in på 

primärpersonan, och det framkom tydlig vad som skulle ändras på. Det var en 

knapp som dessa testpersoner inte kunde tolka, vilket gjorde att det skapade 

förvirring. Här kan vi se att där vi hade placerat knappen, går emot Normans 

(2002) designprinciper om hur ett objekt bör vara synligt, för att användaren 

lätt och snabbt skall kunna hitta och få en bra förståelse över objektets 

funktion. I det här fallet där knappen befann sig på fel plats, gjorde även 

användarna förvirrade då de trodde att den hade en annan funktion, eftersom 

knappen befann sig alldeles för nära ett annat element. Som Cooper (2007) 

menar att det är viktigt att objekten har rätt position för att skapa relationer 

med varandra. 

 

Heta & Svala medier 

Tidigare studier har visat att för att attrahera användarna till att besöka och 

leta vidare på sidan ska hemsidan vara sval, till att börja med för att på så sätt 

fånga användarnas intresse så att de vill veta mer. Lite text med fina bilder får 

användarna att bli intresserade och nyfikna. När de väl hittat det de vill ha ska 

mediet ändras till hett så att användarna får all den information de behöver 

om till exempel ett hotell som de blivit intresserade av. 
 

 

Utifrån modellen som togs fram från teoristudier samt efter att 

användartesterna verifierade att modellen stämde bra, kan vi nu dra slutsatsen 

på vår forskningsfråga som löd: 

 

Hur kan ett gränssnitt påverka en besökares beslut att vilja stanna kvar på en 

webbsida? 

5.1 Problemlösning 

Då vi har fått i uppdrag av företaget Visitoland.com att ta fram ett nytt 

gränssnitt på en hemsida som skall rikta sig mot turister för att sälja in Öland, 

är deras mål att få besökaren att stanna kvar på hemsidan så länge som 

möjligt för att även få in bokningar. Visitoland.com vill med andra ord att 

gränssnittet skall få besökaren att vilja stanna kvar på deras webbsida och 

klicka sig vidare utan att lämna företagets webbsida. Efter att vi hade fått 
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reda på vad företagets mål var, spekulerade vi kring ämnet om hur vi skulle 

kunna få en besökare att känna sig attraherad, för att på så sätt vilja stanna 

kvar. Hur påverkar gränssnittet människans sätt att interagera?  
 

Saffer (2010) har nämnt att det är viktigt att en användare känner 

samhörighet med produkten, och detta genom att tillföra “emotionella” 

faktorer till produkten, annars blir produkten “livlös” för användaren, vilket i 

sin tur kan få användaren att till och med sluta använda produkten. (Saffer, 

2010) I det här fallet för studien är gränssnittet i fokus, eftersom det är 

gränssnittet som användaren interagerar med och måste därför känna 

samhörighet.  

Då färger är en viktig del som påverkar människan konstant är det även 

viktigt att använda sig av rätt färger för att kunna få fram ett gränssnitt som 

känns harmoniskt och varmt, då det är en hemsida för att få in turister. 

 (Holtzschue, 2006) 

Det har vi valt att tillämpa på gränssnittet är ljusa och varma färger, men som 

även skall kunna ha en betydelse, vi vill även att de skall gå hand i hand med 

varandra och skapa den harmonin som Linda talat om. (Holtzschue, 2006) 

 

Vi har även kommit fram till att genom att ha en bra struktur, ett bra flöde, 

blir det lättare för perceptionen att ta in och analysera, för att i sin tur kunna 

analysera färgerna. Det framkom även i användartestet av low-fidelity 

prototypen att strukturen som vi hade tagit fram var bra, men där vi även 

kunde se att några få element skulle flyttas till andra ställen då det skapade 

förvirring, eftersom det inte kändes naturligt för testpersonen, vilket ledde till 

ett beslutsfattande som vi inte önskade.  

 

För att kunna dra till sig uppmärksamheten på rätt sätt och för att personen 

skall kunna bli tillräckligt nyfiken och vilja klicka sig vidare in på hemsidan, 

har vi börjat med svala medier då ett svalt medium lämnar mer fri tolkning åt 

användaren. För att användaren skall få upp uppmärksamheten, är det viktigt 

att man lyckas hela tiden att hålla personens locus of attention där vi vill att 

personen skall ha den, eftersom det är the locus of attention som är den aktiva 

och kontinuerligt medvetna uppmärksamheten. 

 

Resultatet efter att ha forskat i teorierna blev en egen modell, där vi 

strukturerade upp hur det går till när en användare interagerar med en produkt 

för att i sin tur nå sitt mål, samt vilka faktorer som påverkar beslutet att 

interagera med produkten. Teorierna och modellen gav oss stöd när vi tog 

fram low-fidelity och high-fidelity prototypen. 
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5.2 Metodreflektion 

De metoder vi använde oss utav har givit oss mycket till denna uppsats, 

enkäten som vi gjorde var kvantitativ och gav oss därför mycket statistik. I 

efterhand när vi skrev resultatet och analyserade de svar vi fått kände vi, att 

vi kanske var lite väl snabba med att få ut enkäten. Vi hade hellre sett att vi 

hade fått till frågorna mer kvalitativa eftersom inga intervjuer gjordes och på 

så vis fått mer djupgående svar. Däremot gav många av frågorna från enkäten 

bra information för våra personas och vi kunde därför skapa tre olika 

personas och på så vis kunna anpassa hemsidan för en större målgrupp.  

 

Vi tog fram low-fidelity prototyper som tillförde bra med data till studien, då 

vi lätt kunde se om det uppstod fel och vart felen låg. Varför vi gjorde low-

fidelity, var för att det var ett snabbt och enkelt sätt att kunna testa. Dock 

märker vi nu i efterhand att vi borde ha frågat testpersonerna några få frågor 

innan de påbörjade testet och i efterhand, som exempelvis, vad deras första 

intryck var.  
 

 

Vi utgick utifrån de personas vi gjort när vi tog fram gränssnittet där vi lyfte 

fram de som var viktigt för våra personas, speciellt vår primär persona och 

gjorde det lättillgängligt för dem. Därefter gjordes det användartester på low-

fidelityn som vi hade skissat upp på flera olika papper och post-it.  

Användarnas behov som framkom från enkäten var att dem brukar kolla upp 

kostnader, vad det finns för aktiviteter på res orten och även öppettider. 

Därför är det viktigt att belysa de svala medierna för att dem ska hitta de dem 

letar efter och vilja klicka sig in för att senare komma till de heta då de får 

mer information. 
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6 Avslutning 
I det här kapitlet som även är det sista i den här studien, kommer vi att dra 

en slutsats över det som vi har kommit fram till utifrån teorier och 

undersökningar. Vi kommer även komma med förslag till fortsatt forskning, 

då vi själva hade önskat att vi hade hunnit med. 

 

6.1 Slutsats 

Det finns inget konkret svar på hur ett gränssnitt skall se ut, då det finns 

många olika faktorer som påverkar en unik människas beslutsfattande. Det vi 

nu anser är att så länge man som designer känner till sin målgrupp, kan man 

utifrån det strukturera upp en produkt eller gränssnitt på ett mer anpassat sätt 

för målgruppen, med hjälp av faktorerna som påverkar en människas 

tolkning, och som i sin tur påverkar dess beslut att interagera med produkten. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vad som skulle kunna vara till fortsatt forskning skulle kunna vara 

att man går djupare in på ämnet och gör flera olika tester på gränssnitt och 

jämför svaren, för att verkligen se vad användaren väljer och vad användaren 

förstår eller inte förstår. Ett annat förslag skulle vara att utvärdera det nya 

gränssnittet, då det inte gjordes i den här studien. det hade även varit 

intressant att jämföra mot andra liknande webbsidor som erbjuder samma typ 

av tjänst, för att se om det har gett positivt resultat. Sist men inte minst, skulle 

man kunna göra mer av en kvalitativ studie på det nya gränssnittet i form av 

exempelvis en fokusgrupp eller intervjuer, för att kunna få svar på frågor som 

inte lyckades få svar på i den här studien.  
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Bilaga 4. 

 

 

Personas- primär 

 

 

Amanda Pedersen, 23 år  

Studerar till sjuksköterska på 

Karolinska Institutet, 

Stockholm 

 

Amanda är 23 år och studerar sitt andra år till 

sjuksköterska på Karolinska Institutet som 

ligger i Stockholm. Hon är glad att hon 

verkligen har hittat en utbildning som hon trivs 

med. Eftersom hon älskar att arbeta med 

människor så tycker hon att denna utbildning 

passar henne perfekt. Amanda är väldigt flitig i 

skolan eftersom hon brinner för det hon gör, så 

det kan bli en hel del plugg hemma efter skolan också.  

 

När hon inte studerar gillar hon att slappna av med vännerna framför en film. 

Hon lyssnar även på musik vart hon än går och cyklar gärna. Hennes 

matintresse är ganska stort, så ibland unnar hon sig som student att äta på 

restaurang men det blir oftast att laga hemma och göra matlådor. För att 

kompensera med all mat brukar hon gå till gymmet eller när det är fint väder 

väljer hon att ta en joggingrunda.  

 

Eftersom Amanda har ganska unga föräldrar och är äldst utav hennes två 

mindre syskon, umgås hon fortfarande ganska mycket med familjen, som när 

de ska på bil eller båtsemester. Annars är det vännerna eller hennes pojkvän 

Fredrik som hon reser med. När hon är på semester älskar hon att bada och 

ligga på stranden eller på klipporna och sola. Helst på nya ställen varje gång 

och gärna i andra städer än Stockholm. Amandas föräldrar brukar ofta be 

henne att kolla upp nya resemål för familjen, mest för att de vill att hon ska 

tycka att det är roligt och de vet att hon skulle välja något för hela familjen. 

Hon brukar googla på lite olika ställen och sedan kollar hon upp vad det finns 

för aktiviteter, priser och öppettider. 
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Amandas Mål: 

Att kunna hitta roliga aktiviteter för hela familjen och se till att boende och 

restauranger i närheten inte är allt för dyrt. 

Kunna se öppettider på gallerier samt hitta närliggande badplatser.  

Ha roligt tillsammans med sina vänner och pojkvännen på olika 

evenemang som att gå på konserter och fester. 
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Personas-sekundär 

 

Martin Zivec, 28 år 

Egenföretagare, elektriker  

Jonsered, Göteborg 

 

Martin är 28 år och singel. Han bor i en fin tvåa i 

Jonsered som ligger i Göteborg. Han har drivit sitt 

egna företag i snart tre år och är utbildad elektriker. 

Martin trivs med sitt arbete men kan tycka att det 

kan vara väldigt mycket att göra ibland, därför 

tycker han att det är extra skönt när det är helg då han kan slappna av med 

vännerna. Martin brukar umgås med ett gäng på ungefär 8 killar. 

Tillsammans brukar de festa och se på matcher tillsammans framför tvn.  

 

Martin är väldigt intresserad utav matlagning och brukar därför ofta unna sig 

restaurangbesök på olika nya ställen i stan. Mycket för att han ska få 

inspiration för sin egen matlagning eftersom han själv älskar att laga mat. 

Grabbarna försöker ibland laga mat tillsammans men det blir oftast att Martin 

tar befälet eftersom dem flesta tycker att han lagar godast mat.  

 

Killgänget pratar ofta om att de måste göra något tillsammans till sommaren, 

de är alla sugna på att ta bilarna och dra till en annan stad långt bort för att 

bara festa och njuta av bad och god mat.  

 

Martins Mål: 

Att han ska kunna söka upp sitt planerade resmål innan han åker dit för att 

kolla priser, vad som finns att göra och vilka sevärdigheter man bör se på 

platsen.  

På turisthemsidan ska det finnas mycket information med många bilder, den 

ska kännas pålitlig och även vara estetiskt tilltalande. 
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Personas-tertiär 

 

Ann-Marie Spångberg, 57 år 

Gymnasielärare i Historia & Svenska 

Karlstad 

 

 

 

Efter att ha varit gymnasielärare i snart över 30 år, ser Ann-Marie mycket 

fram emot att få pensionera sig, även om det ändå är några år kvar tills hon 

får göra det. Hon har många framtidsplaner men reser ändå nästan varje 

sommar inom Sverige. På sin semester reser hon alltid med sin partner och 

det kan även hända att släkten eller närstående vänner även är med på resan. 

Hon tycker om att sola och besöka andra städer för att lära sig mer om staden 

genom att gå på sightseeing och besöka museum. Om det finns tid över på 

semestern brukar hon även passa på att bada, segla, shoppa och gå på 

konserter. 

 

Ann-Maries fritidsintresssen är först och främst friluftslivet och tycker om att 

vistas ute i naturen och röra på sig. Hon är väldigt estetisk som person, 

eftersom hon gillar musik och konst, men hon tycker även om att laga mat 

eftersom hon ser matlagningen som en konst.  

 

När Ann-Marie skall planera semestern brukar hon alltid sitta tillsammans 

med sin  man, Bosse, och det båda kollar först och främst är informationen 

om resmålet för att se om det är något som intresserar dem. Självklart tittar de 

om det finns boende under den perioden.  De är även ute efter att få lite idéer 

och inspiration för det resmålet, och vad det finns för slags aktiviteter så som 

utflyktsmål.  

Ann-Marie tycker att det är viktigt att en webbsida har rikligt med 

information, så att den skall kännas trovärdig, och hon tycker även om att det 

finns mycket med bilder eftersom det är bilder som ger en bra idé över hur 

något ser ut osv.  

 

Ann-Maries Mål: 

Att kunna få ut så mycket information som möjligt utan att behöva ringa upp 

något företag med ytterligare frågor. Hon vill även ha rikligt med bilder för 

att kunna få henne intresserad av resmålet, samt bra med förslag på vad som 

kan göras på just den semesterorten.  
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