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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en prototyp för en IT‐baserad 

mobilapplikation för reseledare på resebolaget Rollin’Snow AB. Prototypen har 

tagits fram med hjälp av en användarstudie som följts upp med en utvärdering.  

En användarstudie görs för att systemet ska vara användarvänligt för användaren 

så att denne kan på ett effektivt och tillfredställande sätt utföra specifika 

uppgifter. Vår användarstudie bestod av intervjuer med reseledare från 

Rollin’Snow. Vi genomförde även en PACT‐analys där vi gick behandlade de fyra 

elementen: människa, aktivitet, sammanhang och teknik. Sedan gick vi genom 12 

designprinciper som ofta används vid framtagande av interaktiva system. 

Slutligen tittade vi på vilken plattform som passar sig bäst för vårt system. 

Efter användarstudien togs en första prototyp fram som sedan utvärderades 

med heuristisk utvärdering där flertalet fel hittades och åtgärdades till den andra 

prototypen. Denne utvärderades av fem reseledare från Rollin’Snow med ”tänk 

högt”‐metoden och deras åsikter och problem som framkom bidrog till den 

slutgiltiga prototypen. 

Vårt resultat visade att en väl genomförd användarstudie bidrar till att ISO‐

normen för användbarhet kan uppnås. Vi kom även fram till att genom att 

kombinera olika sorters utvärderingsmetoder kunde vi finna olika typer av fel i 

prototypen. Dock tyckte vi inte alltid att teorin stämde bland annat visade det sig 

bättre att göra användartester direkt på datorn jämfört med att ha 

papperslappar så som teorin rekommenderar. 

Den slutgiltiga prototypen för Rollin’Snows mobilapplikation finns i bilaga B. 
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1 Inledning 

Utvecklingen går mer och mer åt en mobilvärld där mobiltelefonen  fått en mer 

central roll i våra liv. Användningsområdena för mobiltelefonen blir fler och fler, 

från  att  för  10  års  sedan  endast  ha  innefattat  vanliga  telefonsamtal. 

Möjligheterna är många tack vare deras mobilitet och interaktivitet vilket gör de 

möjligt att använda de  i massvis olika situationer och sammanhang för ett brett 

antal  olika  syften  (Jones,  2006).  På  senare  år  har  utvecklarna  av 

mobilapplikationer  blivit  fler  och  till  de  flesta  plattformer  finns  det  idag  egna 

applikationsaffärer kopplade med  tusentals olika applikationer  (Mörner, 2009). 

Många företag har också fått upp ögonen för utvecklingen och försöker på olika 

sätt dra nytta av de potentiella fördelarna som en mobilapplikation kan ge i sina 

affärsprocesser. Mycket  forskning  har  gjorts  inom  området  för  utveckling  av 

mobilapplikationer.  Exempelvis  har mycket  forskning  gjorts  inom  olika  sätt  att 

använda mobilapplikationer  inom  hälsovården  (Rosales  Saurer,  2009).  Ett  ICT 

system för mobilen underlättar bland annat då pensionärer vill bo kvar hemma. 

Hemvårds personal kan då bland annat direkt rapportera innan tiden de har varit 

hos en viss patient. Vidare  finns  forskning angående hur studenter kan bli mer 

mobila om de till exempel utför en fältstudie, hur de då kan hålla kontakten och 

dela  information mellan sig och  lärare  (Rost & Holmquist, 2009). Forskning har 

även  gjorts  angående  hur mobilapplikationer  blir mer  användarvänliga,  bland 

annat  genom  att  anpassa de efter de  sammanhang de  används  i  (Rost, 2009). 

Liknande  forskning  har  även  gjorts  på  Stockholms  Universitet  i  en 

doktersavhandling  där  både  hur  den  sociala  och  den  fysiska miljön  påverkar 

designen av mobilapplikationer har gjorts (Håkansson, 2009).  

Ovan nämnd forskning är bara en liten del av den som berör mobilapplikationer. 

Trots att mycket  forskning gjorts har vi  inte hittat något som berör reseledares 

arbete.  Inom  resebranschen  använder  idag  alla  reseföretag  som  vi  känner  till 

fortfarande papper för hantering av sina resenärer under resor.  Rollin’Snow AB, 

ett företag som anordnar skidresor till alperna för ungdomar, är  inget undantag 
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från detta.  I  likhet med andra branscher  finns där även här potentiella  fördelar 

att  implementera  en  mobilapplikation.  Första  steget  mot  detta  kan  vara  en 

användarstudie och utveckling av en prototyp för att få en uppfattning över hur 

detta skulle kunna fungera. 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att  ta  fram en prototyp  för en mobilapplikation 

för  reseledare på  resebolaget Rollin’Snow AB. Prototypen kommer att  tas  fram 

med hjälp av en användarstudie och följas upp med heuristisk utvärdering samt 

användartester  innan den är klar. Slutligen kommer vi att diskutera hur vi anser 

att en prototyp för en mobilapplikation kan tas fram. 

1.2 Avgränsningar 
Det  kommer  endast  tas  fram  en  low‐fi  prototyp  och  alltså  ingen webbaserad 

prototyp för systemet. 

1.3 Metod 
Inom  litteraturen  finns det  två större  inriktningar bland  forskningsmetoder och 

dessa är: kvantitativa alternativt kvalitativa metoder. När man väljer metod ska 

man inte fråga sig vilken metod man ska använda utan istället ställa frågan ”Vad 

behöver jag veta och varför behöver jag det?” (Bell, 2000). Vilken metod man sen 

väljer och är lämpligast bestäms utifrån den information man är ute efter för att 

klara av sin undersökning. Man får sedan utforma  informationssamlingen på ett 

lämpligt sätt. Man ska hela tiden försöka använda den metod som kan avspegla 

den verklighet som man undersöker samt som är tillämpningsbar på det som ska 

undersökas.  Ofta  i  forskningsarbete  är  det  vanligt  att  man  blandar  både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. I kvantitativa metoder använder man sig av 

tal  och  siffror  för  att  få  fram  sitt  resultat medan man  i  kvalitativa metoder 

använder sig av systematiserad kunskap för att beskriva en egenskap eller förstå 

något. Vid  insamlandet av data finns det ett flertal olika undersökningsmetoder 
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och tekniker. De vi har fokuserat på och beskrivit är: observationer och intervjuer 

(Lundahl & Skärvad, 1999).  

1.3.1 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är lämpliga när man har mycket data som ska undersökas. 

Med  kvantitativa metoder  så  tittar man  på  stora mängder  data  och  försöker 

ringa  in  det  som  är  gemensamt,  genomsnittligt  eller  representativt  för  den 

samlade datan (Holme & Solvang, 1997). Med hjälp av kvantitativa metoder kan 

man  mäta  eller  förklara  sambanden  mellan  olika  egenskaper.  Resultatet  av 

kvantitativa  metoder  presenteras  ofta  i  statistisk  form.  Kvantitativa  metoder 

består  av  tre  faser:  planering,  datainsamling  och  slutligen  analys  (Olsson  & 

Sörensen, 2001). I planeringsfasen sätter man upp en hypotes som man vill testa 

samt  lägger  upp  planeringen  för  hela  genomförandet  av  den  kvantitativa 

metoden. Datainsamlingsfasen innebär att man samlar in data och detta kan ske 

på olika sätt, till exempel genom enkätundersökningar. Den sista fasen är analys 

där man  går  igenom  de  data man  har  fått  in  och  sammanställer  ett  resultat 

(Bryman & Bell, 2005). 

1.3.2 Kvalitativa metoder 

Kvalitativa  metoder  innebär  att  metoden  utgår  från  ord  och  innebär  att 

forskaren  försöker  fånga  och  analysera  den  sociala  verkligheten  (Holme  & 

Solvang, 1997).   Det handlar om att karakterisera ett  fenomen eller  företeelse 

och beskriva egenskaper och  framträdande drag hos dessa. En kvalitativ metod 

bygger ofta på  jämförelser mellan data  insamlat av forskaren och data  insamlat 

av andra samt jämförelser mellan insamlad data och teorier. Kvalitativa metoder 

är  lämpliga  när man  ska  analysera,  beskriva  och  förstå  beteende  hos  enskilda 

personer  eller  grupper  i  samhället.  Syftet  med  kvalitativa  metoder  är  att 

undersöka  mer  på  djupet  och  analysera  helheten.  Det  som  kännetecknar 

kvalitativa metoder är framförallt dess  flexibilitet och möjligheten  för forskaren 

att gå utanför de uppsatta ramarna. En kvalitativ studie kan vara tentativ, vilket 
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innebär  att  den  är  på  försök  och  allt  eftersom  processen  fortskrider  kan 

förutsättningarna  ändras  och  då måste  även  undersökningsdesignen  förändras 

(Bryman & Bell, 2005). Kvalitativa metoder är lämpliga när man vill skaffa sig en 

insikt  i  en  situation  och  metoderna  innebär  mycket  närhet  till  det  som  ska 

undersökas.  

1.4 Framtagande av prototyp 
Vid  framtagandet  av  vår  prototyp  kommer  vi  gå  igenom  tre  faser: 

användarstudie, prototyp och utvärdering.  I användarstudiefasen  tar vi reda på 

vad  användaren  förväntar  sig  av  systemet  och  hur  vi  ska  gå  tillväga  för  att  få 

systemet  så användarvänligt  som möjligt.  I prototypfasen  tar vi  fram en  första 

prototyp  för  att  sedan  utvärdera  i  utvärderingsfasen.  Efter  utvärderingen  av 

prototypen  tar vi  fram en  slutgiltig prototyp med de  förändringar  som kommit 

under utvärderingsfasen. 

1.4.1 Användarstudiefasen 

Användbarhet definieras enligt  ISO‐normen 9231‐11  som  följande:  ”Den grad  i 

vilken användare  i  ett givet  sammanhang  kan bruka  en produkt  för att uppnå 

specifika  mål  på  ett  ändamålsenligt,  effektivt  och  för  användaren 

tillfredsställande sätt.” För att vårt system ska bli så användarvänligt som möjligt 

kommer vi utföra en användarstudie  innan  framtagandet av prototypen börjar. 

För  att  samla  in  data  till  användarstudien  kommer  vi  utföra  intervjuer  av 

reseledare hos Rollin’Snow där vi  tar  reda på vad de  förväntar  sig av  systemet 

och hur de utför arbetet  idag. Vi har valt att göra semi‐strukutrerade  intervjuer 

då de ger en bra struktur för intervjun men ändå tillåter oss att gå in på detaljer. 

Vi kommer att  intervjua sex personer, varav tre män och tre kvinnor, alla av de 

som  intervjuas  har  jobbat  som  reseledare  hos  Rollin’Snow  men  har  olika 

erfarenhet då några av dem har varit  reseledare  i  flera år medan några endast 

varit det på  enstaka  resor. Vi  valde dessa  sex  intervjupersoner  för de  grav  en 

bred bild av de som arbetar för Rollin’Snow då det både var tjejer och killar och 
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med olika mycket erfarenheter. Vid framtagandet av vår användarstudie kommer 

vi även  ta  fram en PACT‐analys  för  systemet  för att på  så  sätt  inte göra några 

vanliga misstag och säkerhetsställa att vi tänkt igenom alla områden: människor, 

aktiviteter,  sammanhang  och  teknologi.  Slutligen  kommer  även  de 

designprinciper  som  sammanställts  i  Designing  Interactive  Systems  (David 

Benyon, 2005) att behandlas och  systemet kommer  i  största möjliga mån  fylla 

upp alla designprinciperna. Till vår användarstudie kommer vi  inte utföra någon 

observation.  Anledningen  till  detta  är  att  Rollin’Snow  endast  har  resor  under 

vinterhalvåret så vi har inte möjlighet att utföra någon observation i dagsläget. 

Vi valde att utveckla vårt prototyp för plattformen Android. Anledningen till att vi 

ville ha en bestämd plattform var  för att kunna använda de designelement och 

färdiga knappar som hör  till plattformen. Att valet  föll på Android beror på att 

plattformen  är  utvecklad  för  pekskärmsmobiler  och  lämnar mycket  frihet  till 

utvecklaren  (Android,  2009).  Android  är  en  framtidssäker  plattform  och  det 

kommer många  olika  sorters mobiler  som  använder  sig  av  plattformen  vilket 

innebär att vår applikation kommer kunna användas på både budget och väldigt 

dyra mobiler (Wildstrom, 2009). 

1.4.2 Prototypfasen 

Vi kommer att använda en Lo‐fi prototyp för vilken vår användarstudie kommer 

att  ligga  som grund  till. Skärmdumparna kommer dock att vara datorritade  för 

att på ett mer  tydligt  sätt  visa hur det  kommer att  se ut.  För att  rita bilderna 

kommer Adobe Photoshop att användas. Vi kommer att lägga stor vikt till att få 

bilderna  i korrekt storlek som de senare även kommer vara  i slutprodukten. För 

att  få  en  så  realistisk  prototyp  som möjligt  kommer  vi  fästa  bilderna  på  en 

mobiltelefon  som  systemet  senare  är  tänkt  att  användas  på  under 

utvärderingstesterna. Vid användning av prototypen kommer en av oss att agera 

dator och byta bild efter de val som testpersonen gör.  
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1.4.3 Utvärderingsfasen 

När  den  första  prototypen  har  tagits  fram  kommer  vi  genomföra  en  rad  olika 

utvärderingar på den  för att säkerhetsställa att allt  fungerar på ett smidigt och 

effektivt sätt. När den första prototypen är framtagen kommer vi själva att utföra 

en heuristisk utvärdering. Detta för att upptäcka enkla misstag och designfel. När 

det är gjort kommer prototypen modifieras efter det vi kommit  fram till  för att 

sedan  utvärderas  av  reseledare  från  Rollin’Snow.  Vi  kommer  utföra  en 

observationsstudie  på  fem  reseledare  från  Rollin’Snow  där  de  får  gå  igenom 

systemet  samtidigt  som  vi  observerar  dem.  Observationerna  kommer  göras 

väldigt  omfattande  och  innehålla  uppgifter  som  täcker  alla  olika  funktioner  i 

systemet. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i fem delar: inledning, referensram, resultat, analys och 
slutsats.  

1.5.1 Inledning 
I inledningen presenterar vi rapporten och dess syfte. Den process som vi går 
igenom vid framtagandet av prototypen presenteras även i inledningen. 

1.5.2  Referensram 
I referensramen har vi samlat teori om hur man tar fram en prototyp. Vi går 
igenom de tre olika stegen: användarstudie, prototyp och utvärdering.  

1.5.3 Resultat 
I resultatdelen presenterar vi de resultat vi fått när vi tagit fram vår prototyp av 
mobilapplikationen för reseledare. 

1.5.4 Analys  
I analysdelen jämför vi vår referensram med våra resultat.  

1.5.5 Slutsats 
I slutsatsen presenteras våra egna slutsatser och förslag på hur en prototyp för 
en mobilapplikation ska tas fram. Här presenteras även förslag på hur man skulle 
kunna arbeta vidare med vårt arbete. 
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2 Referensram 

I denna del har vi samlat teori om hur man tar fram en prototyp uppdelat i tre 
steg: användarstudie, prototyp och utvärdering. 

2.1 Användarstudie 
Vid  framtagandet  av  en  prototyp  för  ett  system  är  det  viktigt  att  ha  planerat 

designen  och  funktionerna  noggrant  för  att  få  det  så  användarvänligt  och 

effektivt som möjligt (David Benyon, 2005). Användbarhet definieras enligt  ISO‐

normen  9241‐11  som  följande:  ”Den  grad  i  vilken  användare  i  ett  givet 

sammanhang  kan  bruka  en  produkt  för  att  uppnå  specifika  mål  på  ett 

ändamålsenligt, effektivt och  för användaren  tillfredsställande  sätt.” Med hjälp 

av en användarstudie där man tar reda på vad slutanvändaren efterfrågar och är 

intresserad  av  för  funktioner  i  det  tilltänka  systemet  kan  man  uppfylla  ISO‐

normen. För att  ta  reda på vad som efterfrågas och  förväntas  finns det många 

olika metoder så som  intervjuer, enkäter, fokus grupper och observationer som 

hjälper till med att kartlägga slutanvändaren (Gustavsson, 2004). Dessa metoder 

används  både  för  att  kartlägga  vad  slutanvändaren  förväntar  sig med  det  nya 

systemet, men även för att få en uppfattning om hur det arbetet som systemet 

ska vara till för utförs idag. Genom att ha en tydlig bild av vad det nya systemet 

ska göra kommer  lösningarna blir mer effektiva och användbara av användaren 

(Tarasewich, 2003). Med hjälp  av en PACT‐analys  för  systemet  tar man på ett 

systematiskt  sätt  fram  krav  som  systemet måste  anpassas  till  (David  Benyon, 

2005).  

2.1.1 Intervju 

En  intervju  är ett  samtal mellan  två eller  fler personer  (Alvesson &  Sköldberg, 

1994).  Intervjun förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder 

och värderingar till  intervjuaren (Jacobsen, 1993). För att resultatet av  intervjun 

ska bli bra måste syfte och problemområde vara klarlagt  före undersökningens 

början.  Intervjuer kan ges  som kvantitativa  respektive kvalitativa. Det  finns  tre 



13 
 

olika  kategorier  som  man  brukar  dela  upp  intervjuer  i:  strukturerad,  semi‐

strukturerad och ostrukturerad intervju.  

2.1.1.1 Strukturerad intervju 

En  strukturerad  intervju  (även  känd  som  en  standardiserad  intervju)  är  en 

kvantitativ  forskningsmetod  som  vanligt  används  i  undersökande  forskning 

(Alvesson &  Sköldberg, 1994).  Strukturerade  intervjuer  är ett  sätt  att  samla  in 

data för en statistisk undersökning. En strukturerad intervju är på många sätt lika 

en enkät men med skillnaden att  frågorna  läses upp av  intervjuaren. Ofta  finns 

det  ett  antal  svarsalternativ  men  öppna  svar  är  även  tillåtet.  Syftet  med 

strukturerad  intervju  är  att  säkerhetsställa  att  varje  person  som  intervjuas  får 

samma  frågor  och  i  samma  ordning  (Jacobsen,  1993).  Detta  innebär  att 

resultaten kan jämföras med varandra på ett tillförlitligt sätt.  

2.1.1.2 Semistrukturerad intervju 

En  semi‐strukturerad  intervju  är  en  forskningsmetod  som  används  inom 

samhällsvetenskapliga  ämnen  (Lindlof,  2002).  Precis  som  i  en  strukturerad 

intervju så har man ett antal färdiga frågor men allt eftersom intervjun pågår kan 

ytterligare frågor ställas och man kan gå djupare  inom vissa ämnen. Syftet med 

semi‐strukturerad  intervju  är  att  ha  möjlighet  att  gå  på  djupet  inom  vissa 

områden och på så sätt bredda sitt synsätt (Wixon, 1995). 

2.1.1.3 Ostrukturerad intervju 

En ostrukturerad  intervju är en metod för  intervjuer där frågor kan ändras eller 

anpassas  till den svarandes  intelligens,  förståelse eller övertygelse  (Gustavsson, 

2004). Frågorna byggs upp under intervjun istället för att vara förbestämda som i 

en strukturerad  intervju.  Inom  forskning används  inte ostrukturerade  intervjuer 

speciellt ofta då metoden är svår att utvärdera och dra slutsatser från (Jacobsen, 

1993).  
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2.1.2 Observation 

Observationer  används  för  att  utvärdera  interaktionen mellan  ett  system  och 

användare (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det som kännetecknar en observation 

inom en användarstudie är att det är en planerad och en medveten process.  I 

vissa fall är observation det enda sättet att samla data på, till exempel när man 

inte  kan  fråga  deltagaren  om  det  man  är  intresserad  av  att  undersöka. 

Observationer  kan utföras på  en mängd olika  sätt. Graden  av deltagande  från 

observatörens  sida  varierar  mycket.  Observationer  kan  göras  med  mycket 

interaktion mellan observatören och de som studeras, men det kan även utföras 

då  observatören  inte  kommunicerar  alls  med  de  som  studeras.  Om  de  som 

observeras är medvetna om att de blir observerade heter det öppen/omaskerad 

observation (Lundahl & Skärvad, 1999). Motsatsen är dold/maskerad observation 

och då vet alltså de som studeras inte om att de blir observerade.  

 

Figur 1: Olika typer av observation (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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Figuren ovan visar fyra olika sorters observation. Ruta 1 innebär att observatören 

är en del av gruppen  som  studeras och aktivt deltar  i dess arbete, detta kallas 

aktionsforskning.  De  som  studeras  är  medvetna  om  att  de  samtidigt  blir 

observerade. Tanken med aktionsforskning är  att man på ett djupare plan  ska 

kunna  få  förståelse  för  det  sociala  spelet  inom  gruppen.  Ruta  2  innebär  att 

gruppen inte vet om att de blir observerade och att observatören är mer objektiv 

i sin roll inom gruppen. Observatören är en del av gruppen och är aktivt med och 

deltar i dess arbete. Ruta 3 innebär att observatören öppet observerar en grupp, 

men deltar inte själv i arbetet. Ruta 4 innebär att de som studeras inte vet att de 

blir observerade och observatören gör  inget  för att påverka gruppen. Eftersom 

de som observeras inte vet om det, beter de sig precis som vanligt vilket ger ett 

mer verklighetstroget resultat än de andra observationsformerna.  

2.1.3 PACT 

Teknik  i  vardagen  används  hela  tiden  och  alltid  i  något  speciellt  sammanhang 

(David Benyon, 2005).  Till exempel  använder ungdomar mobilen  för  att  skicka 

sms till sina kompisar när de sitter på bussen, taxichaufförer använder gps för att 

hitta till rätt adress och pensionärer använder text‐tv för att läsa nyheter på TV.  I 

alla  fallen ovan använder människor teknik  för att utföra en sorts aktivitet  i ett 

speciellt sammanhang och det är variationen av allt detta som gör designandet 

av  interaktiva system komplext och avancerat. För att  lyckas med framtagandet 

av ett interaktivt system gäller det att man sätter sig in i alla dessa element och 

förstår hur systemet kommer att användas. Vid  framtagandet av ett  interaktivt 

system  tas  därför  en  PACT‐analys  fram  där  följande  element  behandlas: 

människor  (people),  aktivitet  (activity),  sammanhang  (context)  och  teknologi 

(technology).  

2.1.3.1 Steg 1: Människor 

Alla  människor  är  olika  och  är  byggda  på  fysiskt  olika  sätt.  De  har  olika 

värderingar och olika grundkunskaper.  
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Steg 1: Fysiska skillnader 

Alla människor skiljer sig fysiskt sätt från varandra, så som höjd, vikt, de kan vara 

starka, svaga, problem med knäna och så vidare. Många har även problem med 

något  av  de  fem  sinnena:  syn,  hörsel,  känsel,  smak  och  doft.  På  grund  av  att 

människor  skiljer  sig  så mycket  fysiskt  sätt måste man  tänka  igenom vem  som 

kommer använda systemet och se till att det är anpassat för denne. Till exempel 

om en användare är färgblind och man använder sig av olika färger i systemet för 

att  demonstrera  något  (till  exempel  grön  för  ledigt  och  röd  för  upptaget)  så 

kommer  den  färgblinde  användaren  inte  förstå  detta.  Det  är  även  viktigt  att 

begränsa  systemet,  det  är  väldigt  svårt  att  bygga  ett  system  som  alla  olika 

människor  kan  använda. Definiera  istället  en  användargrupp  för  systemet  och 

begränsa samt anpassa systemet efter dem. 

Steg 1: Psykiska skillnader 

Olika människor har olika förmåga att förstå sig på system och komma  ihåg hur 

de  fungerar. Vissa med  till exempel god datorvana har enkelt att  förstå hur ett 

nytt  system  fungerar  eftersom  det  är  uppbyggt  med  samma  eller  liknande 

gränssnitt  som  användaren  använt  tidigare. Medan  för  vissa  innebär  ett  nytt 

system att de måste lära sig allt från början. Om de till exempel ska använda en 

tryckskärm för att välja mellan ett antal olika alternativ måste de läsa igenom alla 

instruktioner och val  innan de kan göra sitt val, medan en van datoranvändare 

direkt  hittar  det  de  letar  efter  utan  att  behöva  läsa  allt  annat  som  visas  på 

skärmen. För att ett system ska bli så bra som möjligt bör designern utgå från de 

med dålig fallenhet för ny teknik och se till att systemet är tydligt även för dem. 

Språkskillnader  är  också  något  man  som  designer  måste  ha  i  åtanke,  ska 

systemet användas av folk från olika länder måste man ta ställning till vilka språk 

systemet  ska  finnas  på.  Kulturella  skillnader  är  en  annan  sak  som  skiljer 

människor  åt.  Bland  annat  så  använder man  i USA  en  bock  för  att  godkänna 

något och ett kryss för att neka, medan man  i England använder både bock och 
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kryss  för  att  godkänna något.  Stress  och  trötthet  är  en  annan  faktor  som  kan 

påverka användandet av ett system. 

Steg 1: Olikheter i användandet 

Olika människor kommer använda ett system på olika sätt. Till exempel om man 

ska  designa  ett  informationssystem  för  busstidtabeller  så  kommer  en  person 

med god datorvana och som kan mycket om teknik vara missnöjd om han eller 

hon  inte kan  finna  information snabbt utan måste gå  igenom en mängd val  för 

att finna informationen. Detta jämfört med en person som inte har speciellt god 

dator‐  och  teknikvana.  Denne  person  har  kanske  inte  samma  krav  på  att 

informationen ska vara snabbtillgänglig, utan de värdesätter mer att det ska vara 

enkelt att hitta  informationen än att det går snabb. En annan användare är den 

personen som ska  lägga  in  informationen på  informationssystemet och rätta till 

fel som kan uppkomma. Denna person kommer dock vara utbildad för just denna 

uppgift och behöver därför inte anpassas efter på samma sätt som den allmänne 

användaren som ska använda systemet.  

2.1.3.2 Steg 2: Aktiviteter 

Det finns många typiska aktiviteter som en designer av ett interaktivt system bör 

tänka  igenom.  Tio  typiska  aktiviteter  som  är  viktiga  att  ha  gått  igenom  följer 

nedan (David Benyon, 2005). 

1. Hur  ofta  används  systemet?  Det  gör  stor  skillnad  om  en  användare 

kommer  att  använda  systemet  varje  dag  eller  kanske  endast  en  gång  i 

hela  sitt  liv.  Om  systemet  är  något  som  kommer  användas  ett  flertal 

gånger  kan man  även  göra  det mer  komplext  eftersom  användaren  då 

efterhand  kommer  lära  sig  det  och  kunna  använda  avancerade 

funktioner.  Ett  system  som  endast  används  väldigt  få  gånger  av  en 

användare kan inte ha alltför svåra funktioner då de i så fall inte kommer 

användas. 
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2. Vissa  aktiviteter  innebär  att  användaren  är  under  tidspress  eller  i  en 

stressig  miljö.  En  design  som  fungerar  bra  när  det  är  tyst  och  lugnt 

omkring  användaren  kan  vara  värdelös  när  det  händer mycket  och  är 

stökigt runt omkring. 

3. Vissa aktiviteter sker  i en följd utan att bli störd medan andra aktiviteter 

kommer  bli  avbrutna  och  tvungna  att  fortsätta  lite  senare.  Om  någon 

skulle bli  störd och  tvungen  att  avbryta  aktiviteten bör  systemet ha en 

funktion så man kan ”hitta tillbaka” till det man höll på med och fortsätta 

därifrån utan att behöva göra om allt från början.  

4. Responstiden från ett system är en annan viktig aspekt. En generell regel 

är  att  en  användare  förväntar  sig  en  responstid  på  under  1  sekund  då 

han/hon gör något och ska få en respons (Dix, 2003). Om responstiden är 

mer än 5 sekunder användaren bli frustrerad och förvirrad. 

5. Vissa aktiviteter  fungerar  självständigt medan andra är beroende av att 

någon  annan  aktivitet också utförs. Därför måste man  lösa problem  så 

som kommunikation och koordination med andra system. 

6. Vissa  aktiviteter behöver olika design. En enkel uppgift behöver  kanske 

bara en enkel knapp för det (till exempel byta språk i systemet kan räcka 

med  en  flaggikon)  medan  en  mer  avancerad  uppgift  kräver  att 

användaren  flyttar  runt  sig  i  systemet  och  tar  reda  på  olika  sorters 

information för att utföra uppgiften. 

7. Vissa  aktiviteter  är  säkerhetskänsliga  och misstag  kan  leda  till  skador  i 

systemet.  Samtidigt  finns  det  aktiviteter  som  inte  påverkas  av  ett  litet 

misstag.  Därför måste  designern  vara medveten  om  säkerhetskänsliga 

aktiviteter och se till att misstag inte leder till otrevliga händelser. 

8. Det är generellt viktig för designern att tänka igenom vad som händer när 

användaren gör misstag och fel och se till att det lätt kan åtgärdas och att 

aktiviteten kan ”ångras”, alltså återställa  systemet  till hur det var  innan 

misstaget eller felet inträffade. 
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9. Designern  bör  ta  ställning  till  vilken  teknik  som  behövs  för  att  utföra 

aktiviteten. Om stora mängder av alfabetisk data ska skrivas  in kommer 

det med största säkerhet behövas ett tangentbord. Om video eller bilder 

ska visas behövs det en  skärm. För vissa aktiviteter behövs det bara en 

knapp. Det  gäller  alltså  att  utvärdera  vilken  teknik  som  behövs  för  att 

aktiviteten ska kunna utföras så effektivt och smidigt som möjligt. 

2.1.3.3 Steg 3: Sammanhang 

Aktiviteter  sker  alltid  i  ett  visst  sammanhang  eller  omgivning. Vissa  aktiviteter 

sker på ett och  samma  sätt hela  tiden  i  samma miljö medan  andra  aktiviteter 

sker i olika sorters sammanhang som alla bör ha tänkts igenom. 

Steg 3: Miljö  

Miljön  som  en  aktivitet utförs  i  kan  variera på många olika  sätt. Det  kan  vara 

bulligt,  kallt,  blött,  smutsigt  och  så  vidare.  Om  aktiviteten  till  exempel  utförs 

utomhus med hjälp av en tryckskärm kan solljus som skiner på displayen göra det 

oläsbart.  

Steg 3: Social aspekt 

Den sociala aspekten spelar också stor roll för var aktiviteten utförs. Aktiviteten 

kan utföras i en stödjande miljö där man enkelt kan få hjälp med aktiviteten om 

man får problem, till exempel av manualer eller experter som visa hur man gör. 

Olika  ljud  från systemet som hjälper kan  ibland vara väldigt hjälpfullt, men  inte 

acceptabelt  om  man  till  exempel  använder  systemet  på  ett  öppet 

kontorslandskap där andra blir störda av ljudet. 

Steg 3: Organisation 

Ny  teknologi  innebär alltid en  förändring hos en organisation och då gäller det 

att organisationen  kan  anpassa  sig  till detta. Personalen  som  ska  använda det 

nya systemet kommer behöva utbildas och även få stöd i användandet av det. 
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2.1.3.4 Steg 4: Teknologi 

Den  sista  delen  av  PACT‐analysen  är  teknologi.  Interaktiva  system  består 

vanligtvis av hårdvaru och mjukvarukomponenter som  tar emot  indata och ger 

ifrån  sig  någon  form  av  utdata.  Typen  av  data  som  systemet  ska  bearbeta  är 

viktigt för hur man utformar systemet, både när det gäller vilken sorts av indata 

man ska ha och hur utdata ska redovisas. Några av de viktigaste aspekterna när 

det gäller val av teknologi är: indata, utdata, kommunikation och innehåll. 

Steg 4: Indata 

Beroende  på  vilken  sorts  indata man  behöver mata  in  i  systemet  så  finns  det 

olika  tekniker  som  passar  bra  för  olika  sammanhang.  Några  exempel  är 

streckkoder som passar bra då data  inte  förändras alltför ofta,  tryckskärmar är 

användbara  då  man  har  några  olika  alternativ  att  välja  mellan.  Att  tala 

instruktioner till systemet kan  ibland vara ett  lämpligt sätt för att mata  in data, 

dock fungerar det  inte om man är  i en bullrig miljö med mycket bakgrundsljud. 

Man måste alltid vara säker på att data kan bli  inmatad på ett säkert och tryggt 

sätt och inte berörs av eventuella störningar.  

Steg 4: Utdata 

Precis som indata så finns det olika tekniker för att visa utdata som passar olika 

bra  för  olika  sammanhang.  Exempel  på  utdata  är  video,  bilder,  tal  och  text. 

Utdata  som  matas  ut  i  form  av  talande  instruktioner  bör  lämpligtvis  göras 

tillsammans med en skärm som skriver ut instruktionerna så att användaren kan 

läsa det igen, alternativt tillåta användare att höra instruktionerna igen. 

Steg 4: Kommunikation 

Kommunikationen mellan människor och mellan system är en annan aspekt som 

man behöver ta ställning till. Om systemet ska kommunicera med  internet eller 

något annat system bör man ta ställning till hur överföringen ska ske och även så 

att  det  inte  blir  för  långa  väntetider.  Om  användaren  behöver  vänta  på  att 
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kommunikationen  ska bli klar är det bra med någon  form av meddelande  som 

berättar vad som händer så man inte tror att systemet har hängt upp sig. 

Steg 4: Innehåll 

Bra data  ska  vara  relevant, uppdaterad och  fungera  smidigt. Med data menas 

både  själva  källkoden  som  utför  de  olika  funktionerna  som  systemet  ska 

tillgodose, men även data i form av information om till exempel en viss produkt. 

Information bör hämtas mot en databas eller internet så att användaren inte får 

gammal  information som  inte  längre är aktuell. De flesta tekniker  innehåller en 

mix av funktioner och information. 

2.1.4 Designprinciper 

Över  åren  har  många  olika  principer  för  hur  ett  bra  interaktivt  system  ska 

designas  och  utvecklas.  I  boken  Designing  Interactive  Systems  (David  Benyon, 

2005)  har  författarna  tagit  fram  12  designprinciper  utifrån  de  designprinciper 

som presenteras  i The Design of Everyday Things  (Norman, 1998) och Usability 

Engineering (Nielsen J. , Usability Engineering, 1993). De 12 punkterna delas in i 

tre olika grupper enligt följande: 

Princip 1‐4 handlar om  tillgänglighet, enkelhet  i att  lära sig och att användaren 

känner igen sig. 

Princip 5‐9 handlar om att det ska vara effektivt, enkelt att använda och säkert.  

Princip  10‐12  handlar  om  att  anpassa  sig  till  skillnader  bland människor  och 

kulturer. 

Principerna följer nedan: 

1. Tydlighet  –  se  till  att  saker  är  synliga  så  att  användaren  kan  se  vilka 

funktioner  som  är  tillgängliga och  vad  systemet utför  för något.  För en 

användare  är  det  enklare  att  använda  en  funktion  som  är  direkt  synlig 

jämfört med  en  funktion  som man måste  leta  upp  bland menyer  och 

liknande. 
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2. Konsekvent  – Om  systemet  överensstämmer med  liknande  system  och 

konsekvent använder samma design så blir det lättare för användaren att 

lära sig det.  

3.  Igenkännligt – Användandet av  symboler och  språk  som användaren är 

van vid kommer göra systemet mer användarvänligt.  

4. Tydlighet – Designa saker så det är tydligt vad de är till  för, till exempel 

gör knappar som ser ut som knappar så användaren blir uppmuntrad till 

att trycka på dem. Saker och funktioner ska inte vara dolda utan man ska 

tydligt se vad de är till för och direkt känna att de kan användas. 

5. Navigation – En tydlig navigation så att användaren kan förflytta sig inom 

systemet  och  enkelt  komma  framåt  och  bakåt  hjälper 

användarvänligheten. Sök‐ och hjälpknappar som hela tiden är tillgängligt 

är ett bra hjälpmedel för navigationen. 

6. Kontroll – Det ska vara tydligt vad systemet utför och vad som händer när 

en användare använder  systemet. Om  systemet påverkas av yttre  saker 

ska detta vara tydligt  för användaren så till exempel användaren  förstår 

varför viss data uppdateras och kontinuerligt ändras.  

7. Feedback – För att användaren ska känna att de har kontroll på systemet 

är det viktigt att det är  låga väntetider. Så fort användaren klickar på en 

knapp  ska han eller hennes val visas omedelbart på  skärmen. Om valet 

innebär  att  systemet  måste  hämta  information  från  en  databas  som 

kräver  viss  väntetid  bör  en  text  visas  som  berättar  för  användaren  att 

systemet håller på att ladda in informationen. 

8. Återställning – systemet ska vara enkelt att återställa om något har gått 

fel eller användaren har gjort ett misstag. Till exempel om man glömde 

vad  som  stod  på  sidan man  nyss  besökte  så  ska man  enkelt  kunna  gå 

bakåt och kolla. Om användaren  förvirrar bort  sig  i  systemet är det bra 

med  en  knapp  för  att  komma  tillbaka  till  systemet.  Även  en 
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återställningsfunktion  om man  har matat  in  felaktig  data  i  systemet  så 

man kan återgå till hur systemet var innan imatandet av data. 

9. Restriktioner – Ett interaktivt system ska vara utformat så att fel personer 

inte ska kunna utföra otillåtna operationer. Detta så att personen  i fråga 

inte  ska kunna  skada  systemet eller komma åt känslig  information  som 

han eller hon inte har rättigheter att se.  

10. Flexibelt  –  Tillåt  många  olika  sätt  att  utföra  något  i  systemet.  En 

användare som använder systemet varje dag vill ha snabba och effektiva 

sätt  att  utföra  uppgifter  på.  Detta  jämfört  med  någon  som  endast 

använder systemet en gång  i månaden behöver och då behöver mycket 

tydligare sätt att utföra samma uppgift på, även om det då tar lite längre 

att utföra. 

11. Stil  –  Designen  bör  vara  stilren,  attraktiv  och  anpassad  till  dess 

användarmål.  

12. Trevligt – Ett interaktivt system bör vara trevligt och vänligt. Upplevelsen 

förstörs för användaren om han eller hon får otrevliga meddelande eller 

plötsliga  avbrott.  Om  systemet  har  bra  funktioner  för  att  få  hjälp  vid 

eventuella problem  så  kommer  det  upplevas  trevligare  ur  användarens 

ögon. 

2.2 Föreställning 
Med föreställning gör man idéer synliga, de används för att visa upp designbeslut 

för sig själv och olika användare (MacLean, 1991). Föreställningar tas fram under 

hela designprocessen och ofta  tar man  fram olika designlösningar och blandar 

dem  till den slutgiltiga  lösningen. Det  finns många olika sätt att  framställa sina 

föreställningar på och en metod är att skapa ett bildmanus (David Benyon, 2005). 

Ett bildmanus består av bilder som visar förslag på design för systemet, till varje 

bild skriver man även anteckningar som förklarar mer  i detalj tekniska  lösningar 

och  om  den  innehåller  dynamiska  saker  som  inte  går  att  rita.  Fördelen med 
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bildmanus är att man får en känsla för hur systemet kommer ”flyta” och fungera 

när det är färdigt.  

2.3 Prototyp 
En prototyp är en konkret representation eller  implementation av designen  för 

systemet  (Rudd,  1996).  Prototypen  tas  fram  en  bit  in  i  designprocessen  när 

många tekniska och designmässiga  lösningar och beslut har tagits. Det finns två 

stycken huvudsakliga sorter av prototyper som kallas  lo‐fi (low fidelity) och hi‐fi 

(high  fidelity) prototyper. Det som karaktäriserar dessa typer är (David Benyon, 

2005): 

• Hi‐fi:  En  prototyp  som  är  producerad  i  mjukvara  även  om  det  inte 

nödvändigtvis  måste  vara  i  den  miljö  som  den  kommer  användas. 

Prototypen  kan  vara  funktionell  som  slutprodukten  fast  det  är  inget 

tvång, den är dock  interaktiv  i avseendet att saker sker automatiskt när 

input ges.  

• Lo‐fi:  Dessa  prototyper  är  analoga  och  oftast  gjorda  av  papper  eller 

liknande material och brukar därför också kallas  för pappersprototyper. 

När  lo‐fi  prototyp  används  så  behövs  en  person  som  agerar  dator  och 

manuellt byter visningsbild då testpersonen ger input till programmet. 

Denna uppdelning ger en bra grund och är hjälpfull  för designers, det är dock 

inte  alltid  enkelt  att  dra  en  linje  och  välja  Lo‐fi  eller  Hi‐fi  prototyp  (Michael 

McCurdy,  2006).  McCurdy  med  flera  föreslår  att  en  ytterligare  kategori  bör 

introduceras  för prototyper som är av mix‐fidelity karaktär. Denna kategori bör 

då  inkludera  prototyper  som  blandar  Lo‐fi  och  Hi‐fi  för  olika  dimensioner  av 

designen.   

Lo‐fi prototyper anses vara mest lämpade i ett tidigt steg i utvecklingsprocessen 

då  det  går  snabbt  att  göra  ändringar  allt  eftersom  design  misstag  upptäcks 

(Rudd,  1996).  Lo‐fi  prototyper  är  också mycket  billigare  och  går  snabbare  att 

konstruera. I de tidigare stegen i utvecklingen är det vanligt att prova flera olika 
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designer vilket gör att lo‐fi prototyper är att föredra. En prototyp kan inte täcka 

alla  aspekter  av designen  varför behov  finns  för olika prototyper beroende på 

vilken design aspekt som prototypen är tänkt att utvärdera. Lim med flera kallar 

detta för design filter som behöver bestämmas för att  lämpligaste prototyp ska 

kunna tas fram (Youn‐Kyung Lim, 2008). 

Det  finns många  olika  tekniker  för  att  ta  fram  en  prototyp.  Att  använda  en 

användarstudie  där  designers  vilken  sen  designers  tar  fram  ett  designförslag 

efter är ett tillvägagångssätt. För att inkludera användaren ytterligare och förstå 

dennes behov och få fram många alternativa designlösningar snabbt finns även 

ett antal metoder där användaren tar fram designen för prototypen. Rollspel ett 

förekommande  tillvägagångssätt  där  professionella  dramalärare  hjälper 

användarna att skapa scenarios där dessa kan ha användning av produkten (Dag 

Svanaes,  2004). På detta  sätt  är det möjligt  att  se  användarnas behov  i dessa 

situationer.  Andra  möjligheter  att  inkludera  användaren  i  framtagandet  av 

prototypen inkluderar CARD (Muller, 2001) samt spelbaserad design (Eva Brandt, 

2004).  Då dessa metoder används där användaren designar prototypen krävs en 

tolkning  av  designen  och  vad  användarna  verkligen  behöver  och  sen  en 

modifiering enligt denna tolkning. Detta beror på att designen inte är gjord av en 

professionell designer och kan därför misstolkas.   

Vid framtagande av en lo‐fi prototyp för mobil finns det ett antal aspekter som är 

extra viktiga att tänka på  jämfört med framtagande av  liknande prototyp för en 

vanlig dator. En viktig skillnad är att storleken på mobilskärmen och alla menyval 

bör avspeglas på prototypen (Marco de Sá, 2006 ). Vanligtvis vid framtagning av 

en prototyp är det smidigt att använda post‐it  lappar bland annat vilka är  lätta 

att flytta runt efter observationer under utvärderingen av prototypen. Problemet 

med att använda detta system då en mobilapplikation testas är att mobilskärmen 

är  mycket  mindre  och  felaktiga  storlekar  skapar  då  felaktiga  slutsatser  om 

designen då den  implementeras på en mindre  skärm. Även  vikten och  formen 

har visat sig viktiga vid en mobilapplikation prototyp (Carrico, 2008). Materialet 
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av vilken prototypen görs är därför en viktig faktor och kommer att påverka hur 

användaren upplever prototypen  (Youn‐Kyung  Lim, 2008). Därför används ofta 

inte  rena  pappersutskrifter  för  framtagning  av  dessa  prototyper.  Istället 

konstrueras enkla prototyper som i form vikt och storlek liknar den hårdvara för 

vilken  mobilapplikation  kommer  att  användas.  Exempelvis  kan  en  prototyp 

tillverkas  av  ett  lätt  trämaterial  (Marco  de  Sá,  2006  )  eller  kan  en  riktig 

mobiltelefon  användas  där  papper  fästs  framför  skärmen  (Youn‐Kyung  Lim, 

2008).  En  annan  aspekt  som  påverkar  materialet  är  om  utvärderingen  av 

prototypen  kommer  vara  i  labbmiljö  eller  om  den  kommer  ske  i 

användarsituationer.  Situationsbaserad  utvärdering  har  större  krav  på  att 

prototypen  är  lik  slutprodukten  och  då  både  till  utseende  och  att  de  flesta 

funktioner går att testa i prototypen (Peter Reichl, 2007).  Pappret som används 

bör  också  vara  av  stabilt material  då  det  kommer  att  slitas  på  under  testning 

speciellt  vid  situationsbaserad  utvärdering  (Sa,  2007).  Det  behöver  tåla  att 

stoppas ner  i fickor under testning samt otaliga antal tryckningar. Ytterligare en 

viktig  aspekt  för  en mer  korrekt  prototyp  är  att  input  till  prototypen  ges  på 

samma sätt som den kommer göra på mobiltelefonen. 
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I en undersökning där 172 användbarhetsexperter tillfrågades om betydelsen av 

en  pappersprototyp  i  processen  till  att  få  en  användbarvänlig  slutprodukt 

svarade endast 15 procent att den hade en marginal betydelse. Fördelningen av 

undersökningen följer i figur 2 (Snyder, 2003).  

 
Figur 2: Pappersprototyps betydelse 

2.4 Utvärdering 
Det  finns  två  huvudsakliga metoder  för  att  utvärdera  användbarheten  av  ett 

interaktivt  system  (Hema,  Punam, &  P.S.,  2006). Dessa  är  inspektionsmetoder 

och  användartestmetoder. Vid utvärdering  är det bra  att  använda  sig  av både 

inspektionsmetoder och användartestmetoder då de kompletterar varandra och 

kan lyfta fram olika sorters fel. 

2.4.1 Inspektionsmetoder 

Inspektionsmetoder används för att upptäcka problem med användbarheten av 

systemet och följande metoder är exempel på detta: 

• Heuristisk utvärdering 

• Kognitiv genomgång 

• Pluralistisk genomgång 

marginell

användbar

väsentlig
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Inspektionsmetoder går ut på att utvärderaren inspekterar användargränssnittet 

(Nielsen & Mack, Usability inspection methods, 1994). Metoderna kan användas 

tidigt  i utvecklingsprocessen genom att utvärdera prototyper eller specifikation 

för system som inte är fullständiga. 

2.4.1.1 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är en inspektionsmetod som är relativt billig att utföra och 

resultaten är snabbt tillgängliga (Fichter D. , 2004). Huvudmålet med heuristiska 

utvärderingar är att identifiera eventuella problem i samband med utvecklandet 

av  användargränssnittet.  Fördelen  med  heuristisk  utvärdering  är  att  det  kan 

användas  i  ett  tidigt  stadie  av  utvecklandet. Metoden  kräver  ingen  grupp  av 

testare, något som annars kan vara ett hinder då det är  tidskrävande och man 

måste ha en plats att utföra testet på (Nielsen & Molich, 1990). Istället räcker det 

med en expert  som utför utvärderingen  vilket minskar  komplexiteten och den 

förbrukade  tiden  för  utvärderingen.  De  flesta  heuristiska  utvärderingarna  kan 

göras på några dagar. Dock  varierar  tiden beroende på  storleken av  systemet, 

dess  komplexitet,  syftet med  utvärderingen,  den  typ  av  användbarhetsfrågor 

som  kommer  upp  och  kompetensen  hos  utvärderaren.  Genom  att  använda 

heuristisk utvärderingen  innan man gör användartester kan man minska antalet 

designfel  väsentligt  (Hvannberg  E.,  2007).  Men  även  om  man  med  hjälp  av 

heuristisk utvärdering kan upptäcka många stora problem med användbarheten 

på kort tid så innebär det även att felen som upptäcks blir influerade av testarens 

personliga erfarenheter och kunskap. Därför bör heuristisk utvärdering inte vara 

den enda utvärderingen ett  system genomgås utan man bör alltid även utföra 

någon mer sorts utvärdering. Det finns ett antal punkter som bör behandlas vid 

heuristisk utvärdering enligt följande (Nielsen, 1994): 

• Systemets status ska vara synligt – Systemet bör alltid hålla användaren 

informerad om vad som pågår, detta genom lämplig feedback inom rimlig 

tid. 
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• Anpassning  mellan  systemet  och  verkliga  världen  –  Istället  för  att 

använda systemorienterade termer bör systemet tala användarens språk; 

använda samma ord, fraser och begrepp som är bekanta för användaren. 

Informationen ska visas i naturlig och logisk ordning samt följa vardagliga 

konventioner.  

• Kontroll  och  frihet  för  användaren  –  Det  kommer  ofta  hända  att 

användaren  väljer  funktioner  av  misstag  och  behöver  då  en  tydlig 

”nödutgång”  för att  lämna det oönskade  tillståndet utan att behöva gå 

igenom en lång sekvens. Systemet måste alltså stöda ångra och göra om.  

• Konsekvens  och  standarder  –  Genom  att  följa  standarder  och  vara 

konsekvens  i  navigationen  undviker  man  att  användaren  känner  sig 

förvirrad pågrund av olika ord,  situationer eller handlingar  som betyder 

samma sak. 

• Förhindra  fel  –  Istället  för  felmeddelanden  så  bör  designen  i  största 

möjliga  mån  undvika  problem  som  kan  uppstå.  Antingen  genom  att 

avstyra  användaren  från  att  göra  den  felaktiga  handlingen  eller  genom 

meddela  att  handlingen  som  användaren  håller  på  att  utföra  kommer 

innebära ett fel.  

• Känna  igen  istället  för  att  komma  ihåg  –  Minimera  användaren 

minnesbelastning  genom  att  objekt,  handlingar  och  valmöjligheter  är 

synliga. Användaren ska  inte behöva komma  ihåg  informationen  från en 

del av systemet till en annan del. Anvisningar  för hur systemet  fungerar 

bör hela tiden vara synliga eller lätt åtkomliga. 

• Flexibilitet  och  effektivitet  –  Man  bör  ha  ”genvägar”  som  erfarna 

användare kan utnyttja för att på ett mindre antal steg kan utföra samma 

sak som en oerfaren användare utför i många olika steg.  

• Estetiskt  och  minimalistisk  design  –  Systemet  bör  inte  innehålla 

information  som  är  irrelevant  eller  sällans  behövs. All  information  som 
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syns  för  användaren  tar  upp  uppmärksamhet  för  användaren  och  bör 

därför vara väl genomtänkt så det inte blir rörigt. 

Hjälp användaren att känna  igen sig, diagnostisera och återhämta sig  från  fel – 
Felmeddelanden  bör  uttryckas  på  ett  enkelt  språk  (inga  koder),  exakt  ange 
problemet och konstruktivt föreslå en lösning. 

• Hjälp  och  dokumentation  –  Även  om  det  är  bättre  om  systemet  kan 

användas  utan  dokumentation  så  kan  det  vara  nödvändigt  att 

tillhandahålla  hjälp  och  dokumentation. All  sådan  information  bör  vara 

lätt att hitta,  fokuserad på användarens uppgift,  lista konkreta åtgärder 

och inte vara för stor.  

Vid genomförandet av en heuristisk utvärdering går utvärderaren  först  igenom 

hela  systemet  för  att  få  en  överblick  och  känsla  för  samspelet  mellan  olika 

funktioner  i  systemet  (Gerhardt‐Powals,  1996).  Efter  det  går  utvärderaren 

igenom  systemet  en  andra  gång  och  fokuserar  på  specifika  delar  som  inte 

fungerat  perfekt  samt  punkterna  ovan.  När  problem  upptäcks  används 

brainstorming för att komma fram till lösningar. De olika lösningarna sätts upp på 

en  prioriteringslista  där  även  tid  för  att  åtgärda  problemet  värderas  samt 

kostnaden för det. Sen prioriterar man vad som ska åtgärdas utifrån förekomsten 

och effekterna av problemet med hänsyn till tid och kostnad. 

2.4.1.2 Kognitiv genomgång 

En  kognitiv  genomgång  är  en  annan  inspektionsmetod. Den  fungerar  bäst  om 

den utförs av en grupp utvärderare istället för en ensam utvärderare (Fichter D. , 

2004). Gruppen  som  ofta  består  av  utvecklargruppen  av  systemet  går  igenom 

systemet  tillsammans  och  fokuserar  på  frågor  så  har  att  göra med  hur  enkelt 

systemet  är  och  uppfattas.  Följande  frågor  är  exempel  på  vad  gruppen 

utvärderar: Hur  lätt  lär man  sig  systemet? Är det  förvirrande? Finns det något 

missledande? Saknas något? Vad behöver användaren veta  för att utföra nästa 

steg? Kognitiv genomgång kräver att utvärderarna har kunskap och erfarenhet av 
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kognitiv psykologi för att utvärderingen ska bli bra (Cuomo & Bowen, 1994). Med 

hjälp  av metoden  kan man  förutspå problem, men det  gäller  att  sätta  sig  in  i 

användarens bakgrund, syfte och mål med att använda systemet. 

2.4.1.3 Pluralistisk genomgång 

Målet  med  pluralistisk  genomgång  är  att  systematiskt  undersöka 

användbarheten  av  ett  system med  hjälp  av  olika  uppgifter  som  testaren  ska 

utföra (Nielsen & Mack, Usability inspection methods, 1994). Allt ska ske utifrån 

en  användarcentrerad  synvinkel  vilket  innebär  att  experter  och 

produktutvecklare  försöker bete sig som slutanvändare när de  testar systemet. 

Slutanvändare,  produktutvecklare  och  experter  skriver  oberoende  av  varandra 

ner varje steg de går igenom för att utföra en bestämd uppgift. När de har gjort 

detta presenterar de sina resultat och utifrån det kan man komma fram till nya 

bättre och effektivare  lösningar,  samt belysa eventuella problem  som  testaren 

stött  på.  Denna  metod  fungerar  bra  på  både  pappersprototyper  samt  fullt 

fungerande  system.  En  nackdel  med  pluralistisk  genomgång  är  att  det  är 

kostsamt och svårt att  få  ihop en grupp med slutanvändare, produktutvecklare 

och experter samtidigt (Preece, Rogers, & Sharp, 2002). En annan nackdel är att 

det  är  en  tidskrävande  process  vilket  gör  att man  ofta måste  begränsa  sig  till 

delar av systemet. Tidsbristen bidrar även till att man inte alltid hinner diskutera 

igenom alla problem som kommer upp. 

2.4.2 Användartestmetoder 

Användartester är metoder som samlar  in  information om användandet medan 

personer utför en viss uppgift eller använder systemet (Nielsen & Mack, Usability 

inspection methods, 1994).  Dessa kan antingen  ske genom experiment där en 

hypotes antingen bekräftas eller nekas, eller så sker det genom att antal tester 

där  man  hela  tiden  identifierar  problem  och  stegvis  förbättrar  produkten. 

Exempel på olika användartestmetoder är: 

• Tänka högt 
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• Observation 

• Enkät 

• Intervju 

• Fokusgrupp 

• Kartlägga faktiskt användande 

2.4.2.1 Tänka högt 

Tänka  högt  är  en  metod  som  går  ut  på  att  en  användare  utför  en  rad 

specificerade uppgifter och samtidigt tänker högt (Eberts, 1994). Genom att hela 

tiden säga vad användaren tittar på, tänker gör och upplever kan observatören få 

en uppfattning av hur systemet kommer att användas (Nielsen & Mack, Usability 

inspection methods, 1994). Observatören för hela tiden anteckningar och skriver 

ner allt som användaren säger, en andra observatör kan även vara lämpligt som 

då antecknar vad som händer på systemet och vilka steg användaren går igenom 

för att utföra den bestämda uppgiften.  Ett problem med ”tänka högt ”‐metoden 

är att användaren glömmer bort att prata högt och då är en  lösning att ha  två 

stycken användare  som  tillsammans  testar  systemet  (Ericsson &  Simon, 1987). 

Då  tvingas  användarna  att  diskutera  sina  slut  och  kan  lättare  hålla  igång 

konversationen och observatören behöver då inte lägga sig i processen.  

2.4.2.2 Observation 

Observation  i samband med utvärderingen av ett  interaktivt system  innebär att 

en representativ användare uppmanas att göra autentiska uppgifter med hjälp av 

en prototyp  samt de  instruktioner och manualer  som hör  till  systemet  (Wang, 

2009). Genom att observera användaren och hur han eller hon går  tillväga kan 

man  identifiera problem med  systemet. Det gäller att observera allt  som  sker, 

bland  annat  vad  som  händer  i  systemet,  samspelet  mellan  användaren  och 

systemet  och  navigering.  Användaren  bör  endast  få  de  instruktioner  om 

systemet  som  en  slutanvändare  också  kan  tänkas  få  tillgång  till.  Det  bästa 
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resultatet  får man  om man  observerar  fem  användare  (Nielsen  J.  ,  Usability 

Testing with 5 Users, 2000).  

 

Figur 3: Antalet fel funna per deltagare 

Diagrammet visar att så fort man testat en användare har man redan fått reda på 

en tredjedel av allt som det finns att veta om användarvänligheten av designen. 

Den  andra  användaren  kommer  i  ett  antal  fall  göra  likadan  som  den  första 

användaren  vilket  innebär att man  får  saker och  ting bekräftat. Men eftersom 

alla människor är olika så kommer man kunna observera nya saker som inte den 

första användaren upptäckte eller gjorde. Den andra användaren kommer alltså 

inte  bidra  med  alls  lika  mycket  som  den  första  användaren.  Den  tredje 

användaren kommer sedan ytterligare bekräfta det som observerades när första 

och andra användaren  testade  systemet. Men den  tredje användaren kommer 

även  bidra  med  några  nya  observationer.  Såhär  fortsätter  med  varje  ny 

användare, dock efter den femte användaren så kommer man lära sig såpass lite 

att det kostar mer tid än vad det är värt.  

När observationerna är  färdiga gäller det att sammanställa alla synpunkter och 

upptäckter  (Reeves  &  Hedberg,  2001).  Genom  att  söka  efter  mönster  i 
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användarens beteende kan man upptäcka och tyda vilka delar av systemet som 

har missförståtts. 

2.4.2.3  Enkäter, intervjuer och fokusgrupper 

Dessa metoder används framförallt då man ska utvärdera ett system som redan 

är färdigutvecklat och används (Hema, Punam, & P.S., 2006). Bland annat för att 

kunna  förbättra  systemet. Det  går  dock  att  använda metoderna  även  när  det 

endast finns en prototyp för produkten (Hackos & Redish, 1998).  

2.4.2.4  Kartlägga faktiskt användande 

Genom  att  kartlägga  och  dokumentera  hur  användaren  faktiskt  använder 

systemet  kan man  dra  lärdom  och  utvärdera  det  (Fichter,  2000).  Detta  är  en 

metod som oftast används på färdigutvecklade system eller som står inför en ny 

version och behöver förbättras. Vid kartläggning av det faktiska användandet får 

man  in  väldigt  mycket  data  och  därför  är  det  viktigt  att  fokusera  på  olika 

uppgifter och plocka ut relevant data till de specifika uppgifterna  (Head, 1999). 

Datan bli analyseras och utvärderas sedan för att förbättra systemet.  
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3 Resultat 

Här  kommer  vi  skriva  vårt  resultat  av  de  olika  delarna  i  framtagandet  av  vår 

prototyp. 

3.1 Fallbeskrivning 
Rollin’Snow AB har arrangerat skidresor till Alperna sedan 2003. Varje vinter har 

företaget ett 10‐tal reseledare som tar hand om bolagets resenärer.  Att se till att 

alla  reseledare  har  rätt  deltagarlistor  och  uppgifter  inför  varje  resa  är  ett 

omfattande och  tidskrävande arbete  som  företaget anser går att  förbättras en 

hel del. Fram tills nu har arbetet gått till som så att reseledarna har via företagets 

kontrollpanel själva fått skriva ut deltagarlistor för varje resa. Eftersom det ibland 

tillkommer resenärer i sista sekund så måste reseledarna vänta med att skriva ut 

listorna  till  någon  timme  innan  avresa.  Det  blir  även  ett  problem  för  de 

reseledare som  inte har någon skrivare hemma, då skrivs  listorna ut  listorna på 

kontoret  någon  dag  tidigare  än  avresa  och  så  får  reseledaren  sedan  för  hand 

lägga  in  eventuella  ändringar.  Ett  annat  problem  är  att  reseledarna  tar  upp 

bokningar  till  olika  aktiviteter  som  anordnas  under  veckan,  dessa  anmälningar 

måste sen sammanställas så alla reseledare har samma  lista med vilka som ska 

med på de olika aktivisterna  samt vem  som har betalat eller ej. Ytterligare ett 

problem  är  att  papperslistor  inte  är  speciellt  smidigt  att  arbeta  med,  då 

reseledarna  inte kan ha med sig en hel mapp hela tiden så blir det att de viker 

ihop listorna och har de i sina fickor vilket leder till att listorna efter en vecka blir 

slitna och ibland går sönder och obrukbara. 

Rollin’Snow  AB  har  kommit  fram  till  att  en  mobilapplikation  skulle  kunna 

förbättra  reseledarnas  arbete  och  spara  dem mycket  onödigt  arbete.  De  har 

själva inte funnit någon liknande produkt på marknaden. 
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3.2 Intervjuer 
Vi  har  intervjuat  6  stycken  reseledare  från  Rollin’Snow,  3  tjejer  och  3  killar. 

Erfarenheten hos reseledarna var varierande från 2 resor till 20 resor. Åldern på 

reseledarna var 24‐25 år och de flesta reseledarna som arbetar för företaget är i 

denna ålder, finns ett fåtal som är ett par år yngre. Intervjuerna koncentrerades 

på att kartlägga hur arbetsprocessen går till  i företaget  idag, vilka problem som 

reseledarna såg med dagens system samt hur dessa problem skulle kunna lösas. 

Reseledarnas erfarenheter och vilja att använda tekniska lösningar i arbetet togs 

också upp. I bilagan A finns samtliga frågor och svar specificerade. 

3.2.1 Reseledarnas tekniska förmåga 
Samtliga  reseledare  vi  intervjuade  har  hyfsat  stor  erfarenhet  av  att  använda 

mobiltelefoner  till mer  än  att bara  ringa. Hälften  använde  sig dessutom  redan 

idag  av  en  pekskärmsmobil  liknande  den  som mobilapplikationen  är  tänkt  att 

utvecklas för. Dessutom vara alla reseledarna positivt inställda till att använda en 

mobilapplikation i deras arbete som reseledare. Många uttryckte en tro på att en 

mobilapplikation skulle kunna underlätta deras arbete. Under  intervjun föreslog 

samtliga  intervjuade  reseledare  också  flera  gånger  att  en  digital  lösning  skulle 

kunna  hjälpa  de  att  minska  de  problem  i  arbetet  som  papperslistor  ger, 

sammanlagt nämndes en digital lösning vid 19 tillfällen under intervjuerna. 

3.2.2 Arbetsprocess 
Innan  avresan  finns  all  information  som  reseledarna  behöver  tillgänglig  i 

företagets  bokningssystem.  All  information  som  reseledarna  sedan  behöver 

under resan skrivs ut på olika papperslistor. Det finns olika  listor som  innehåller 

olika  information,  till  exempel  listor  med  liftkortsinformation,  listor  med 

kontaktinformation,  listor  för att pricka av  resenärer efter påstigningsort,  listor 

med boendeuppdelning och  så  vidare. Vid upphämtning  av  resenärer  används 

listan  för avprickning av  resenärer och alla prickas av när de  stiger på bussen. 

Skulle någon saknas så  letas kontaktinformation upp  i en annan  lista alternativt 
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så  letas någon  som  känner  resenären upp  för  att  kontrollera  varför  resenären 

inte kommit.  

Under bussresan säljer reseledarna in olika aktiviteter som händer under veckan, 

till exempel barrunda och sittning. För detta behövs listor där det antecknas vilka 

som anmält och betalt en viss aktivitet. Pengarna samlas in i en vanlig plastpåse. 

Skulle en  resenär  senare  ångra  sin  anmälning  till  en  aktivitet  eller om han  vill 

göra någon annan ändring  i sin bokning så stryks och antecknas det på  listorna 

som  kan  bli  väldigt  kladdiga  efter  ett  tag.  På  de  flesta  resor  som  Rollin’Snow 

anordnar  så  är  det  mer  än  en  buss  med  resenärer.  Detta  kräver  en  viss 

sammanordning  mellan  reseledarna  på  de  olika  bussarna.  Detta  sköts  med 

telefonsamtal och att bussarna oftast tar rast på samma ställen. Dessutom krävs 

viss kontakt med reseledarna som är på plats på destinationen  för att meddela 

ankomsttid, antal anmälda på aktiviteter med mera. 

Vid ankomst till destinationen är den viktigaste uppgiften att alla får sina liftkort 

så  fort  som möjligt,  då många  åker  skidor  redan  första  dagen. Det  finns  olika 

liftkort  att  välja  på  för  resenärerna  så  det  är  viktigt  att  se  till  att  alla  får  rätt 

liftkort. Resenärerna brukar delas upp i köer efter vilket liftkort de har, de prickas 

sedan  av  på  en  lista  när  de  får  sina  liftkort.  Vid  ankomst  informeras  också 

resenärerna  om  incheckningen  på  hotellen  som  vanligtvis  sker  på  sen 

eftermiddagen.  Vid  denna  hämtar  en  från  varje  rum  ut  nycklarna  från 

reseledarna och prickas då av på en boendeuppdelningslista.  

Under  hela  vistelsetiden  på  resemålet  används  också  alla  olika  listor  flitigt, 

framförallt  för  de  olika  aktiviteterna.  Resenärer  kommer  ofta  fram  till  en 

reseledare och  vill  anmäla  sig  till en  aktivitet och  reseledarna  går också  själva 

runt och knackar dörr  för att sälja aktiviteterna. Vid aktiviteterna prickas också 

resenärerna av på  listor. Om reseledarna skulle behöva  få tag på en resenär så 

letar de upp telefonnumret i en lista och ringer upp om det inte är på kvällen då i 

första hand ett besök  till  resenärens hotellrum  görs. Är det en hel  grupp  som 
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reseledarna  behöver  nå med  information  så  görs  det  via  SMS  utskick  från  en 

internetsida alternativt via rundvandring bland hotellrummen.   

3.2.3 Förbättringar 
Under intervjuerna frågade vi vad som kunde förbättras vid varje arbetsmoment. 

En sammanställning över vilka problem som uppkom och hur många gånger varje 

problem togs upp i intervjuerna framgår av figur 4 nedan.  

Problem  Antal 
förekomster 

Många olika papperslistor/informationen utspridd  14 
Svårt att hitta i listor  11 
Svårt att sprida all information mellan reseledare  10 
Flera versioner av listorna/listorna är inte synkroniserade  9 
Alla reseledare har inte tillgång till alla listor alltid  7 
Listorna är kladdiga  6 
Viktiga  telefonnummer/telefonnummer  till  resenärer  ej 
lättillgängliga 

5 

Tar lång tid att nå en grupp med information  4 
Svårt att skapa nya listor under resan  2 
Problem att hitta på resemålet  2 
Möjlighet att lägga till extra information begränsad  1 
Informationen inte alltid uppdaterad på listorna  1 
Att få fram statistik från listorna tar tid  1 
Informationen på listerna är inte alltid tydlig  1 
Figur 4: Problem som uppkom under intervjuerna 

   
Det problem som nämndes mest frekvent under intervjuerna var att det krävs för 

många  olika  listor.  På  varje  papperslista  finns  bara  plats  för  en  viss  mängd 

information.  Ofta  behöver  reseledarna  leta  i  flera  listor  för  att  få  fram  den 

information som de behöver även om det handlar om samma resenär. Det skulle 

därför  vara önskvärt  att  samla  informationen  på  ett  bättre  sätt  så  att det  var 

möjligt att snabbt få tillgång till all information. Möjlighet att visa all information 

om en  resenär på  samma  ställe  är en önskad  funktionalitet. Att  snabbt  kunna 

byta  från  till  exempel  en  lista med  boendeuppdelning  eller  liftkort  till  att  se 

kontaktuppgifter till en resenär är en annan funktionalitet som önskas. En digital 
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lösning på problemet ansågs av de flesta som bästa lösningen då all information 

är  lättare att  samla och  gruppera på  valfritt  sätt då  samt att det är enkelt  att 

kunna gå från en lista till en annan. 

Vid många tillfällen under resorna så behöver reseledarna snabbt hitta folk i olika 

listor,  vid  vissa  tillfällen  ska  alla  resenärer  prickas  av  på  en  lista.  Det  är  då 

önskvärt att det går så snabbt och smidigt som möjligt, vilket det inte alltid gör i 

dagsläget. Reseledarna efterfrågade ett smidigare sätt att snabbt hitta resenärer 

i olika listor.  

Ett  annat  problem  som  reseledarna  upplevde  var  informationsspridningen 

mellan dem. Många ändringar skrivs bara  in på en  lista och risk finns att någon 

annan reseledare missar dessa ändringar. Den mesta informationsdelningen sker 

ansikte till ansikte, men det är  lätt att någon  information glöms bort. En möjlig 

lösning  på  detta  problem  som  kom  fram  i  intervjuerna  var  att  reseledarna 

önskade något  slags  forum  som alltid är  tillgängligt, där de  smidigt kan  föra  in 

viktig information och dela med andra reseledare. 

Ofta  finns det  flera versioner av samma  listor. Detta upplevde reseledarna som 

jobbigt  för  listor  där  mycket  information  förs  in.  Mest  problem  var  det  för 

aktivitetslistor  där  det  existerar  flera  listor  när  en  resa  är  större  än  en  buss. 

Problematiken  ligger  i  att  synkronisera  dessa  listor,  för  att  få  en  total  summa 

anmälda samt kunna veta vilka som har anmält sig. Att sammanställa listorna är 

ett tidskrävande jobb och det prioriteras nästan alltid bort.  

Även om det  finns  flera  listor så är det oftast bara 2 stycken och  lika ofta  finns 

endast  ett  exemplar,  vilket  innebär  att  alla  reseledare  inte  har  tillgång  till  all 

information de kan behöva alltid. Det visade sig till exempel att ingen reseledare 

brukade ta med sig  listor när de åkte skidor och även vid många andra tillfällen 

hade inte alla reseledarna all information på sig. Detta bidrar till att reseledaren 

inte kan ta hand om situationer direkt när de uppstår, till exempel snabbt få tag 
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på en resenär eller ta  in en anmälan till en aktivitet direkt då man stöter på en 

resenär. 

Ett problem med att använda papperslistor för att hantera all information är att 

listorna  kan  bli  väldigt  kladdiga  och  slitna  efter  en  veckas  flitigt  användande, 

information  läggs till, stryks, ändras och så vidare. Några reseledare tycket även 

att det ibland var svårt att tyda vad en annan reseledare hade skrivit på en lista. 

Detta kan  leda till att  information misstolkas alternativt att extra resurser krävs 

för att tolka informationen. 

Något  som  saknades  i  dagens  system  var  att  alla  reseledarna  inte  hade 

telefonnummer  inprogrammerade  i  telefonen som de behövde.  Ibland hade de 

inte ens dessa  telefonnummer på  sig överhuvudtaget. Det kunde blanda annat 

gälla  telefonnummer  till  hotell,  turistinformationen,  busschaufförer,  resenärer 

och även till andra reseledare. Ibland krävdes det ett extra telefonsamtal för att 

ta reda på ett nummer som behövdes. 

Många  av  reseledarna  ansåg  att  det  lades  mycket  tid  på  att  nå  ut  med 

information  till  en  grupp  resenärer,  exempelvis  alla  som  ska med  på  en  viss 

aktivitet.  Vanligtvis  går  reseledarna  själva  runt  och  knackar  dörr,  vilket  är 

tidskrävande  fast  det  ger  samtidigt  en  känsla  av  bra  service  för  resenärerna. 

Hursomhelst så borde dessa besök begränsas något för att spara tid. SMS utskick 

används också, det är dock tidskrävande att skriva ner alla telefonnummer som 

SMS ska skickas  till. Det måste kollas vilka som ska ha SMS på en  lista och sen 

måste  telefonnumret  kollas  på  en  annan  lista  för  att  sedan  läggas  till  som 

mottagare.  

Ibland  läggs nya aktiviteter  in under veckan eller kommer  reseledare på att de 

behöver  en  ny  lista med  information,  detta  är  inte möjligt  att  skapa med  det 

system som används  idag.  Istället får det kladdas ytterligare på befintliga  listor. 

Detta  är  inget  som  inträffar  ofta  men  upplevdes  väldigt  jobbigt  av  vissa 
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reseledare när det  inträffade. En anmärkning gjordes också på att det är  svårt 

och  tidskrävande att  ta  fram  statistik  från  listorna, exempelvis hur många  som 

anmält sig till en aktivitet med ett speciellt tillval. 

En annan sak som kom  fram  i  intervjuerna var att det  ibland är svårt att hitta  i 

byn, speciellt då man är ny där som reseledare. Till exempel vill man snabbt hitta 

till  hotellen  där  resenärerna  bor.  Önskemål  framkom  om  att  ha  någon  sorts 

navigationssystem där platser som kan tänkas besökas snabbt går att välja att få 

guidning till. 

Ytterligare ett antal problem med  listorna  togs upp under  intervjuerna. Det är 

inte väldigt begränsad plats att lägga till extra information på listorna och det är 

dessutom  inte alltid tydligt vad all  information på  listorna betyder. Vidare så är 

listorna inte alltid uppdaterade då de kan ha skrivits ut innan ändringar har gjorts 

i bokningssystemet.  

3.3 Användarstudie 
Vid  framtagandet av prototypen  för vår mobilapplikation  för resledare kommer 

vi ta fram en PACT‐analys.  

3.3.1 PACT 
Vår  mobilapplikation  kommer  användas  dagligen  av  en  begränsad  grupp 

människor i en stressig och bullrig miljö. Nedan har vi tagit fram en PACT‐analys 

för applikationen. 

3.3.1.1 Steg 1: Människor  
Mobilapplikationen  kommer  att  användas  av  en  begränsad  grupp människor, 

nämligen reseledare. Dessa kan dock skilja sig en hel del från varandra. 

Steg 1: Fysiska skillnader  
För att vara reseledare krävs generellt sätt att man är  i relativt bra  fysisk  form. 

Reseledarejobbet går mycket ut på att röra sig och ha mycket ork och energi att 

umgås med resenärerna. Rollin’Snows målgrupp är dessutom ungdomar som är 
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väldigt  aktiva,  vilket  också  kräver  aktiva  reseledare.  Därför  kan man  anta  att 

samtliga som kommer att använda systemet  inte har något större rörelsehinder 

som  kommer  påverka  dess  använda  av  produkten.  Dock  är  det  troligt  att 

systemet  kommer  användas  av  reseledare  som  är  färgblinda  och/eller  har 

nedsatt  hörsel  vilket  måste  tas  i  hänsyn  vid  framtagandet  av  systemet. 

Ljudinstruktioner och signaler bör undvikas eller komplimenteras med text som 

visas på skärmen, symboler bör ej endast visas  i  form av  färg utan även någon 

sorts form så en färgblind kan uttyda symbolen. Smak och doft spelar dock  inte 

någon  roll på användandet av  systemet. Känsel är krångligare, vissa  reseledare 

kan  tänkas ha nedsatt  känsel och därför ha  svårt att hantera  tryckskärmen på 

mobilen. Detta är tyvärr  inte något vi kan underlätta eftersom hela systemet är 

uppbyggt  runt  en  tryckskärm.  En  möjlighet  skulle  vara  om  man  kan  göra 

systemet  röststyrt,  det  är  dock  inget  vi  kommer  att  göra  i  denna  version  av 

systemet. 

Steg 1: Psykiska skillnader 
Reseledarna  på  Rollin’Snow  är  i  stort  sett  alla mellan  20‐25  år.  De  flesta  har 

väldigt god datorvana och är uppväxta med att använda interaktiva system. Som 

reseledare  använder  man  sin  mobiltelefon  väldigt  mycket  oberoende  av  hur 

mycket  erfarenhet  man  har  från  privat  bruk,  det  går  att  anta  att  alla  som 

kommer använda vårt system har använt en mobil tidigare. Det är däremot långt 

från  alla  som  använt  en  mobil  med  tryckskärm  tidigare.  Dessutom  är 

omsättningen av reseledare ganska stor på Rollin’Snow så det är ofta reseledare 

utan tidigare erfarenheter som måste lära sig systemet snabbt. Genom att ha ett 

gränssnitt där navigation och meny liknar andra applikationer för mobiltelefoner 

kommer det underlätta  lärandet av  systemet. Systemet  ska vara  såpass  tydligt 

och  lättanvänt att man kan  lära  sig det efterhand  som det används. När vi  tar 

fram prototypen för vårt system kommer vi utgå från att det används av någon 

som tidigare inte använt en tryckskärm och inte har alltför mycket datorvana. Vi 

kommer dock  inte tänka så mycket på kulturella skillnader då Rollin’Snow än så 
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länge endast har svenska reseledare. Då reseledarejobbet är väldigt stressigt och 

ofta  innebär  långa  arbetsdagar  måste  vi  även  ha  i  åtanke  att  användaren 

kommer vara trött och stressad vi användandet och därför se till att det  inte är 

för komplicerat att använda. 

Steg 1: Olikheter i användandet 
Som vi tidigare nämnt kommer systemet användas av folk med olika datorvana. 

För  att  tillfredsställa  alla  användare  kommer  det  för många  funktioner  finnas 

olika  sätt  att  utföra  samma  sak  på.  Till  exempel  med  genvägar  som  den 

datorvana användaren kan använda medan det  samtidigt  finns  tydliga knappar 

som den mindre datorvana kan navigera sig fram genom. Systemet kommer dock 

att användas dagligen av en reseledare och därför kan man anta att efter någon 

vecka  av  användande  kommer  mer  avancerade  och  komplexa  funktioner 

efterfrågas.  Informationen  som  ska  in  i  systemet  kommer  ske  relativt 

automatiskt. Reseledarna måste synkronisera sin mobilenhet med en databas för 

att  få  ner  ny  information  om  resenärerna,  detta  sker  dock  automatiskt  eller 

genom att bara aktivera den funktionen.  

3.3.1.2 Steg 2: Aktiviteter 
Nedan  har  vi  gått  igenom  de  nio  olika  aktiviteter  som  systemet  kan  tänkas 

påverkas av och hur vi ska ta hand om detta. 

1. Systemet  kommer  att  användas  dagligen  av  reseledarna.  Inom  någon 

vecka  kommer  en  reseledare  vara  mycket  van  vid  systemet  och  då 

efterfråga  avancerade  funktioner  som  gör  användandet  så  snabbt  och 

smidigt som möjligt. 

2. Reseledaremiljön är otroligt stressig och högljud så det gäller att systemet 

anpassas efter detta. Återigen är det viktigt med tydliga sätt att navigera 

sig runt i systemet på. När det står 100‐tals resenärer runt en reseledare 

kan det  vara  svårt  att  komma  ihåg  exakt hur man utför  en  viss  sak på 

systemet och då måste det  vara  tydligt  så man  inte  fastnar. På  samma 
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sätt  är det  viktigt med  snabba  sätt  att utföra en  funktion på då det  är 

stressigt  så  resenärerna  inte  blir  otåliga  och  tycker  reseledaren  är 

långsam. Att  bygga  upp  systemet  runt  ljudinstruktioner  och  signaler  är 

inte  att  rekommendera  då  som  vi  tidigare  sagt  kan  reseledaren  ha 

nedsatt hörsel, men framförallt tillåter inte arbetsmiljön det då det är för 

mycket oväsen som kväver ljudet. 

3. Många gånger blir reseledare avbrutna  i det man håller på med, det kan 

handla om resenärer som vill ha svar på något omgående som man måste 

kolla upp i mobilen eller att det ringer i mobilen. Då är det viktigt att man 

kan pausa det man håller på med  för att utföra något annat och  sedan 

återgå till det man tidigare gjorde.  

4. Som  vi  sagt  tidigare  så  är  reseledaremiljön  stressig  och  det  gäller  att 

kunna utföra uppgifter snabbt  för att kunna ge resenärerna bra service. 

Därför måste  systemet  hela  tiden  sträva  efter  att  vara  så  snabbt  som 

möjligt. Responstiden bör hållas så  låg som det bara går och vara av hög 

prioritet vid utvecklandet. 

5. Systemet kommer att behöva  synkroniseras med de andra  reseledarnas 

mobiler och ladda ner data från databasen som innehåller all information 

om  nya  resenärer. Därför måste  kommunikationen med  andra  enheter 

och databasen lösas på ett smidigt sätt. 

6. Systemet  kommer  innehålla  både  snabbknappar  och  alternativ  för  att 

utföra  enkla  uppgifter  samt mer  avancerade  funktioner  för  att  utföra 

svårare saker. 

7. Det  ska  inte vara möjligt att utföra  saker  som är  skadliga  för  systemet. 

Eftersom systemet är relativt slutet, alltså  inte har kontakt med  internet 

förutom  vid  uppdaterande  av  listor,  så  bör  det  inte  vara  något  större 

problem. 
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8. Varje  dag  kommer  en  backup  av  databasen  med  all  information  om 

resenärerna  att  sparas  för  att  sedan  kunna  användas  om  någon  råkar 

förstöra informationen i den, så det är enkelt att återställa systemet.  

9. Till  systemet  kommer  en mobil med  tryckskärm  att  användas. Mer om 

vilken  teknik  som  kommer  användas  återfinns  i  plattformsdelen  av 

rapporten. 

3.3.1.3 Steg 3: Sammanhang 
Applikationen kommer att användas under  skidresor mestadels  till alperna. De 

sammanhang som applikationen kommer användas under dessa resor är ganska 

varierande. 

Steg 3: Miljö 
De  olika miljöerna  som  applikationen  i  första  hand  kommer  användas  i  är  på 

bussar och i alpbyar. Dessa miljöer är ofta bullriga och högljuda. Detta medför att 

det  är  svårt  att  använda  ljudsignaler  i  applikationen.  Vidare  så  kommer 

applikationen att användas i stressiga miljöer, många resenärer som vill ha hjälp 

så  fort som möjligt till exempel vid utdelning av  liftkort. Applikationen kommer 

att användas mycket utomhus  i en miljö  som dessutom är kall. Därför bör viss 

uppmärksamhet  riktas  till  möjliga  problem  med  detta.  Solljus  kan  påverka 

möjligheten att läsa från displayen, detta löses till viss del automatiskt tack vare 

att Android mobiler har en  sensor  som känner av hur  ljust det är  i miljön och 

ställer  in  ljusstyrkan  efter  detta  (Android,  2009).  Använda  färger  med  stor 

kontrast ökar också läsligheten vid sol. Ett annat tänkt hinder är att det är i kalla 

miljöer  applikationen  kommer  att  användas,  reseledarna  får  problem  att 

använda en pekskärm om de har vantar till exempel.  

Steg 3: Social aspekt 
Vid de flesta tillfällen kommer applikationen användas i sammanhang då det går 

att  fråga en annan reseledare om hjälp då man  inte känner  till hur man ska gå 

tillväga för att göra någonting i programmet. Vid andra tillfälle är det möjligt att 

en reseledare är ensam och måste göra en uppgift snabbt i programmet. Därför 
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är det också viktigt att det är lätt att förstå hur programmet fungerar. Det går att 

implementera både enkla tillvägagångssätt för att utföra uppgifter i programmet 

samtidigt som det finns snabbare tillvägagångssätt för mer erfarna reseledare. 

3.3.1.4 Steg 4: Teknologi 
Hur applikationen kommunicerar med omvärlden genom indata och utdata samt 

hur uppdateringar mot andra enheter sköts påverkar utformningen av systemet. 

Steg 4: Indata 
En stor del av de data som kommer att finnas i systemet existerar redan innan i 

företagets  bokningssystem,  där  all  information  om  resenärers  bokningar  är 

lagrade. Denna  data  behöver  alltså  hämtas  till  systemet  före  varje  resa. Övrig 

data som förändras under tiden är i största utsträckning olika val som resenären 

gör, till exempel bokar sig till aktiviteter. En pekskärm passar då utmärkt för att 

göra dessa val. En annan vanligt förekommande situation är också att man bara 

vill pricka av resenärer på en lista så snabbt som möjligt. Data som kommer in då 

kommer inte att förändras. Därför kan det vara lämpligt att använda sträckkoder 

för att snabbt identifiera resenärer.  

Steg 4: Utdata 
De utdata som reseledarna vill få från systemet visas lämpligast som text, då det 

är mycket information. Ljud som utdata är inte lämpligt då som tidigare nämnts 

sammanhangen  varvid  systemet  kommer  att  användas  oftast  är  högljudda. 

Dessutom är mycket av informationen känslig och inget som alla resenärer ska ta 

kunna ta del av.    

Steg 4: Kommunikation 
Kommunikationen mellan system är en viktig del vid implementering av systemet 

då det är viktigt att alla reseledare har samma och uppdaterad information. Det 

är tänkt att det ska gå att synkronisera över wifi och 3g nätverk mot en databas. 

Det  är  då  viktigt  att  också  systemet  ger  ett  statusmeddelande  över  hur 

synkronisering går. Då applikationen kommer att användas i miljöer där det inte 
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alltid är möjligt att synkronisera via nät så bör det också gå att göra det mellan 

enheter via blåtand.  

3.3.2 Designprinciper 
För att kunna ta fram en prototyp som är användarvänlig från början har vi gått 

igenom 12 stycken designprinciper. Här följer hur vi använder dessa för designen 

av vår prototyp. 

1. Tydlighet – På startsidan kommer ha de vanligaste funktionerna och det 

ska tydligt med hjälp av stora ikoner och tillhörande text vara tydligt vilka 

funktioner  som  finns  under  varje  val.  Vi  kommer  begränsa  antalet 

valmöjligheter på denna sida. 

2. Konsekvent  –  Förutom  startsidan  som  skiljer  sig  lite  utseendemässigt 

kommer  vi  använda  en  konsekvent  design  för  samtliga  funktioner  i 

programmet.  Vi  kommer  även  granska  liknande  applikationer  för  att 

granska  deras  design  och  efterlikna  dessa  till  viss  del,  vilket  hjälper  då 

många reseledare redan har erfarenhet av dessa. 

3. Igenkännligt  –  Vi  försöker  i  så  stor  utsträckning  som möjligt  använda 

symboler och språk som användarna är vana vid sedan tidigare. 

4. Klarhet  – Vi  kommer  att  sträva  efter  att  det  ska  vara  klart  vad  som  är 

knappar. Det ska vara tydligt vilka valmöjligheter som finns för att ta sig 

vidare i systemet och inga val ska vara dolda.  

5. Navigation  –  Det  kommer  alltid  finnas  möjlighet  att  backa  bakåt  i 

systemet  såväl  som  att  direkt med  ett  knapptryck  komma  tillbaka  till 

förstasidan  i  applikationen. Vi  kommer även ha en möjlighet  att öppna 

flera  flikar,  det  vill  säga  ha  flera  olika  sidor  öppna  samtidigt  och  växla 

mellan dessa. Dessutom finns möjlighet att söka i systemet. 

6. Kontroll  –  På  startsidan  kommer  det  också  framgå  när  systemet 

synkroniserades senast.  
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7. Feedback – Det är viktigt att det händer något direkt efter att användaren 

gjort  ett  val  i  systemet.  Inga  funktioner  i  applikationen  är  tunga  så 

troligtvis  kommer  alltid  resultatet  av  användarens  val  direkt  visas  på 

skärmen.  Vid  synkronisering med  andra  enheter  behövs  en  statusruta 

som visar processen och vad som händer för användaren.   

8. Återställning  –  Det  kommer  alltid  att  vara  möjligt  att  gå  tillbaka  till 

tidigare sidor om användaren valt fel funktion till exempel. Det ska också 

vara möjligt  att  ångra  ändringar  ifall  användaren  råkar mata  in  felaktig 

data. 

9. Restriktioner  –  För  att  användare  inte  ska  komma  åt  information  och 

kunna göra ändringar som denna  inte är berättigad till så kommer vi ha 

personlig  inloggning  för  reseledarna. Exempelvis  ska en  reseledare  som 

bara jobbar en vecka inte komma åt informationen för veckan efter. 

10. Flexibelt  –  Det  kommer  att  finnas  både  nybörjare  som  inte  kommer 

använda systemet så mycket  till de som kommer använda det dagligen. 

Därför är det viktigt att det både finns enkla, tydliga tillvägagångssätt att 

navigera  sig  genom  systemet  samtidigt  som  avancerade  användare  kan 

använda  snabbare  tillvägagångssätt. Vi kommer att ge  flera möjligheter 

att utföra samma sak. 

11. Stil  –  Vi  kommer  att  lägga  tid  för  att  få  till  en  stil  som  är  stilren  och 

attraktiv för användaren.  

12. Trevligt  –  Vi  undviker  att  det  kommer  upp  otrevliga meddelande  eller 

oförståliga felmeddelande och strävar efter att ge användarna en trevlig 

upplevelse vid användandet av systemet. 

3.4 Prototyp 
Totalt gjordes tre versioner av prototypen. Den fösta gjordes utifrån den 
användarstudie som vi utförde. Efter den första prototypen var framtagen 
utförde vi själva en heuristisk utvärdering för att hitta brister och fel i 
prototypen. 
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En andra prototyp togs fram och denna testades sedan på slutanvändarna. Efter 
att användarna fått utvärdera prototypen togs den slutgiltiga versionen fram. 

 

 

Figur 5: Prototyp version 1 och 2, där en laddningsstatus har lagts till.

Figur 6: Prototyp version 2 och 3, där ikonerna längst upp har blivit tydligare.
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3.5 Utvärdering 
Utvärderingen av prototypen är gjord i två omgångar. Först gjorde vi själva en 
heuristisk utvärdering där vi utifrån ett antal punkter letade upp brister i 
prototypen och utvecklade sedan en ny prototyp innan utvärdering också gjorde 
med hjälp av observationer av reseledare från Rollin’Snow AB. 

3.5.1 Heuristisk utvärdering 
Första utvärderingen  vi utförde efter  framtagandet av den  första  versionen av 

prototypen var en heuristisk utvärdering. Den gick till så att vi själva gick igenom 

prototypen  med  hjälp  av  ett  visst  antal  punkter  som  utgångspunkt.  Vi 

brainstormade då fram olika problem med systemet och hur dessa kunde  lösas. 

Efter det prioriterades problem utifrån hur viktiga de var och sedan valdes de ut 

som  ansågs  vara  tillräckligt  viktiga  i  förhållande  till  vilka  resurser  de  tar  att 

åtgärda. 

Nedan följer utvärderingen punkt för punkt: 

• Systemets  status  ska  vara  tydligt – De  flesta  valen  som görs  i  systemet 

innebär nästan noll i responstid varför statusmeddelande inte behövs. För 

synkronisering och telefonsamtal finns redan ett statusmeddelande.  

o Problem – När kartor  tas  fram kan det  tid att  ladda dessa. Även 

när SMS skickas så saknas det status med bekräftelse på att SMS 

har blivit skickat samt leveransbekräftelse. 

o Lösning – Lägga till statusfält för kartorna samt SMS. 

• Anpassning  mellan  systemet  och  verkliga  världen  –  Vi  ansåg  att 

terminologin  i programmet borde vara bekant  för användarna. En  logisk 

ordning existerar också redan, med huvudval på startsidan och sedan mer 

detaljerade valmöjligheter. 

• Kontroll och  frihet  för användaren – Fanns  redan bakåtknapp  för att gå 

tillbaka  en  sida,  hemknapp  för  att  gå  till  startsidan  samt möjlighet  att 

ångra ändringar. 
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o Problem  –  Det  är  inte möjligt  att  ångra  i  avprickningslistor,  är 

någon avprickad finns det ingen möjlighet att ångra det. 

o Lösning  –  En  lösning  är  att  användaren  får  bekräfta  varje 

avprickning och då ha möjlighet att ångra sig, denna lösning ansåg 

bli  ineffektiv.  Andra  lösningen  som  också  senare  valdes  var  att 

lägga till en rad på avprickningslistan där senaste avprickade står 

och där det går att ångra avprickningen med ett tryck. 

• Konsekvens  och  standarder  –  Samma  design  används  på  alla  sidor 

förutom  att  startsidan  ser  lite  annorlunda  ut.  Allt  är  designmässigt  likt 

andra applikationer som finns till Android. 

• Förhindra  fel – Finns  inte så många  fel som är möjliga att göra  förutom 

felinmatningar vilket systemet inte kan förhindra.  

o Problem – Finns ingen spärr mot att överboka aktiviteter. 

o Lösning  –  Lägga  till  ett  fält  där  det  går  att  välja maximalt  antal 

resenärer på en aktivitet och stoppa möjlighet att anmäla någon 

efter denna siffra uppnåtts. 

• Känna igen istället för att komma ihåg – Möjligheten att starta flera flikar 

hjälper  användaren  som  då  kan  ha  flera  sidor  med  olika  information 

öppen samtidigt. 

o Problem – Finns inget sätt för användaren att se hur denne tog sig 

till  sidan  han  befinner  sig  på  från  startsidan  och  enkelt  kunna 

återvända till något av dessa steg. 

o Lösning  –  Löses  genom  implementering  av  en  rad  med 

navigationsstegen synliga på skärmen, så kallade brödsmulor. 

• Flexibilitet  och  effektivitet  –  Fliksystemet  ger  en  större  flexibilitet  och 

effektivitet då det är möjligt att växla och jobba med flera sidor samtidigt 

istället för att navigera runt hela tiden. Finns också olika sätt att komma 

till  samma  information  och  olika  sätt  att  pricka  av  resenärer  på  till 

exempel. 
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o Problem – Saknar snabbkommando  för erfarna användare, vilket 

skulle kunna innebär ett mer effektivt arbete. 

o Lösning – Två möjliga lösningar kom upp. Först att ett tangentbord 

skulle  kunna  tas  fram  och  då  skulle  olika  knappar  leda  till  olika 

sidor. Andra  lösningen som också ansågs bäst var att användaren 

själv kunde  lägga  in sidor han står på som favoriter och sen välja 

dessa direkt från en meny som kan tas fram genom att trycka på 

menyknappen.  

• Estetiskt och minimalisk design – All  information som finns med behövs, 

det är lättare att komma åt information som förväntas användas oftare. 

• Hjälp – Det är tänkt att reseledarna ska utbildas  i programmet  innan de 

börjar  jobba med det. Möjlighet  finns också  att  fråga  andra  reseledare 

eller ringa huvudkontoret om problem uppstår. 

o Problem – Ingen direkt hjälp finns i systemet för användaren. 

o Lösning  –  Implementera  ett  hjälpsystem  där  det  går  att  få 

instruktioner över hur systemet fungerar. 

• Övrigt  –  Vi  tittade  också  lite  allmänt  på  systemet  för  att  hitta  övriga 

problem som vi ansågs behövde lösas. 

o Problem – Funktionen för att växla flik saknar möjlighet att starta 

en ny flik.  

o Lösning – Lägga till en knapp för att starta en ny flik på sidan som 

dyker upp när användaren trycker på ”växla flik”. 

Efter  att  utvärderingen  var  klar  prioriterades  åtgärderna  efter  vilka  som  var 

viktigast att genomföra och så många som det fanns resurser att genomföra. 

1. Starta ny flik knapp 

2. Ångra knapp vid avprickning och spärr för att överboka aktivitet. 

3. Statusfält för karta samt för SMS 

4. Navigationssteg 
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5. Snabbkommandon 

6. Hjälpavsnitt 

Vi ansåg att samtliga val 1‐5 är av sådan nytta att de borde implementeras. Då vi 

fortfarande befinner oss i ett tidigt stadium av utvecklingen så kräver inte dessa 

ändringar så mycket  resurser heller. Att  implementera ett hjälpavsnitt ansåg vi 

inte  var  tillräckligt  viktigt då  vi  tillgodoser behoven med utbildning  istället och 

det är lättare att fråga en annan reseledare vid behov av hjälp. 

3.5.2 Användartester 
Vi har testat vår andra version av prototypen på reseledare från Rollin’Snow. Den 

metod  som  användes  var  tänka  högt,  där  användarna  fått  olika  uppgifter  att 

utföra  samtidigt  som  de  berätta  vad  de  tänkte  och  gjorde,  se  bilaga  E  för 

uppgifterna. Testet gjorde på 5 personer vilket enligt  teorin ska vara  tillräckligt 

för  att  upptäcka  alla  fel  i  systemet,  se  avsnitt  2.4.2.2.  Innan  testerna  fick 

användarna en kort genomgång av vad  som kunde göras  i  systemet,  samtidigt 

som de visades startsidan. Efter användartesterna var utförda sammanställde vi 

de problem användarna stöt på och förde sedan en diskussion om vilka ändringar 

som skulle utföras. 

Till en början utfördes användartesterna genom att lappar klipptes ut och sattes 

fast  på  den  tänkta  enheten  för  att  de  skulle  få  en  verklig  känsla  av  systemet. 

Dock la vi snabbt av med det då de tog för lång tid att byta sida när användaren 

klickade  runt  sig  vilket  bidrog  till  att  användaren  tappade  bort  sig  och  blev 

förvirrad. Istället visade vi bilderna på en dator i rätt storlek och kunde på så sätt 

byta bild mycket snabbare. 

Nedan följer de problem i systemet som kom fram i testerna och vilka lösningar 

till  problemen  som  vi  diskuterat  fram  som  kommer  implementeras  till  den 

slutgiltiga prototypen. 
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• Användarna ville kunna gå direkt till meddelandesidan för att skriva nytt 

meddelande från startsidans nyhetsflöde. Detta problem kom fram redan 

i första testet och var sedan genomgående i alla tester förutom ett. Vissa 

av användarna  försökte dessutom  trycka på nyhetsflödet och  trodde då 

att de skulle komma till meddelandesidan. 

o Lösning  – Vi  ansåg  också  att  en  direktlänk  till meddelandesidan 

var lämplig att implementera. Att hela området med nyhetsflödet 

skulle  vara  en  direktlänk  till  denna  sida  ansåg  vi  dock  inte  så 

tydligt  för  alla  användare.  Istället  lägger  vi  till  en  knapp  ”läs 

mer/skriv meddelande” längst ner i detta fält. 

• Användarna  förstod  inte  att  brödsmulorna  var  klickbara.  Användarna 

använde sig inte av detta sätt för att gå tillbaka till tidigare steg utan gick 

istället till startsidan för att klickade sedan in sig via menyerna igen. Detta 

var  genomgående  för  de  första  4  användarna,  vid  det  sista 

användartestet  berättade  vi  för  användaren  innan  testet  att 

brödsmulspårning  var  möjligt  vilket  gjorde  att  den  sista  testpersonen 

använde denna funktion. 

o Lösning – Efter en diskussion om vad som kunde göras för att göra 

dessa länkar mer synliga ansåg vi att det bästa var att låta de vara 

som  de  var.  Denna  funktion  är  inte  viktig  att  alla  användare 

känner till direkt och när vi valde att berätta om funktionen till det 

sista  användartestet  så  hade  användaren  inga  problem  att 

använda  funktionen. Alla  tänkta användare  till systemet kommer 

att använda det så pass mycket att de kommer att  lära sig denna 

funktion ändå. 

• Det var  för vissa användare  inte klart hur man kom  till profilsidorna  för 

resenärerna. På startsidan var det i första hand tänkt att de skulle gå via 

aktuell  vecka  eller  scanning  för  att  komma  dit,  benämningen  ”aktuell 

vecka” verkade dock inte vara tydlig för användarna.  
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o Lösning – Benämningen  ”aktuell  vecka”  är  ingen bra benämning 

på listan med resenärer aktuell vecka som endast används för att 

komma  till  resenärernas  profilsidor.  Vi  ändrar  därför  denna 

benämning  till  ”profil”  istället  för  att  det  ska  vara  tydligare  vad 

som döljer sig bakom denna knapp. 

• Ett annat problem gällande navigering till profilsidorna som uppkom var 

att tre av användarna blev lite förvirrade av att det på startsidan fanns två 

valmöjligheter  för att komma dit, aktuell vecka samt scanning. På andra 

listor  fanns  scanning  alternativet  inne  på  listan.  Två  användare  letade 

efter scanning knappen när de var inne i aktuell vecka listan och ville byta 

till scanning. 

o Lösning – För att göra systemet mer konsekvent så ansåg vi att en 

scanning knapp  liknande den  i övriga  listor skulle  implementeras 

även  i  ”aktuell  vecka”  listan.  Vi  ansåg  dock  inte  att 

scanningknappen  skulle  flyttas  från  startsidan,  då  vi  ansåg  att 

användarna snabbt skulle  lära sig hur den används och det skulle 

då  gå  snabbare  att  scanna. Dessutom  uttryckte  vissa  användare 

under  testerna  att  ikonen  på  första  sidan  hjälpte  de  att  förstå 

innebörden av ikonen inne i listor. 

• Vid  två  av  användartesterna  hade  användaren  svårt  för  att  lägga  in  en 

betalning  på  resterande  belopp.  En  av  användarna  försökte  trycka  på 

restbeloppet och  trodde då  att det  automatiskt  skulle  fixa betalningen. 

Överhuvudtaget  tog det  i alla  tester ganska  lång  tid och var omständigt 

att lägga in en betalning på resterande belopp. 

o Lösning – Det vanligaste när en resenär har ett restbelopp är att 

hela  beloppet  betalas  direkt.  Därför  är  en  direktknapp  för  att 

betala resterande belopp istället för att behöva skriva in beloppet 

en  funktion  som  förenklar  för  användarna.  En  sådan  knapp 

kommer att implementeras på profilsidan till slutprototypen. 
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• En av testpersonerna hade problem att navigera mellan de olika sidorna 

på profilsidan. Det  tog  långt  tid  för denna användare att hitta  var man 

valde sida att visa  i profilen. Testpersonen tyckte  inte att dessa knappar 

var  tydliga  då  de  endast  bestod  av  symboler  som  inte  var  tydligt 

markerade. 

o Lösning  –  Även  om  det  inte  var  något  problem  för  de  flesta 

användarna  i  testet  så  ansåg  vi  att  liknande  navigeringsknappar 

existerar endast på profilsidan och det är därför av extra vikt att 

dessa  knappar  är  tydliga.  Därför  läggs  också  text  till  under 

knapparna vilket gör de mer likt knapparna i botten av sidan samt 

startsidan.  Aktuell  sida  som  visas  på  profilen  kommer  också  att 

markeras mer tydligt. 

• Något  som  också  framkom  i  ett  av  användartesterna  var  att  det  i 

brödsmulspåringen  var  fel  vid  avprickning  och  anmälningssidan  till 

aktiviteter,  där  det  inte  var  någon  skillnad  på  dessa  utan  endast  stod 

aktivitet och  vilken  aktivitet det  var. Detta  gjorde  att  användaren hade 

svårt  att  skilja  på  när  han  var  på  anmälningssidan  och  när  han  var  på 

avprickningssidan. 

o Lösning – Vi kommer att utföra ändringar i brödsmulspåringen till 

slutprototypen så att den stämmer med de val som gjorts. Alltså 

kommer man där kunna se om det är en avprickningslista eller om 

det är en anmälningslista för en aktivitet. 

Samtliga reseledare kommenterade under testerna att de tyckte produkten var 

bra och såg att den skulle kunna hjälpa dem väldigt mycket under sitt arbete. De 

ansåg  att  deras  arbetssysslor med hjälp  av mobilapplikationen  kommer  kunna 

göras mycket effektivare och smidigare.  
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4 Analys 
I denna del kommer vi att diskutera de skillnader och  likheter  i arbetssättet för 

att få fram en prototyp för en mobilapplikation mellan vad teorin säger och hur 

vi arbetat. 

Vi  började  användarstudien med  att  genomföra  semistrukturerade  intervjuer. 

Teorin  (avsnitt  2.1.1)  säger  att  en  semistrukturerad  intervju  ger  intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna fördjupa sig mer  inom vissa ämnen 

eller förtydliga oklara frågor. Det stämde överens med vårt resultat (avsnitt 3.2) 

då vi fick möjlighet att förtydliga oss och ställa följdfrågor som krävdes ett flertal 

gånger. 

Användbarhet definieras enligt  ISO‐normen 9241‐11  som  följande:  ”Den grad  i 

vilken användare  i  ett givet  sammanhang  kan bruka  en produkt  för att uppnå 

specifika  mål  på  ett  ändamålsenligt,  effektivt  och  för  användaren 

tillfredsställande  sätt.”  vilket  kan uppnås med en  användarstudie  (avsnitt 2.1). 

Vid användartesterna så kommenterade samtliga reseledare att de tyckte det var 

en mycket  bra  produkt  som  skulle  hjälpt  dem mycket  i  deras  arbete  på  ett 

effektivt sätt.  

Redan vid utvecklande av den första prototypen gjorde vi en komplett detaljerad 

prototyp  i  photoshop.  Det  fungerade  väldigt  snabbt  och  enkelt  att  utföra 

ändringar  i photoshop  (avsnitt 3.4).  I  teorin är vanligtvis den  första prototypen 

handskriven  för att det ska vara snabbt och enkelt att utföra ändringar  (avsnitt 

2.3).   

Vid  utvärdering  av  en  prototyp  skall  man  enligt  teorin  använda  sig  av  både 

inspektionsmetoder och användartestmetoder då de kompletterar varandra och 

hittar  olika  sorters  fel  (avsnitt  2.4).  Vi  utförde  en  inspektionsmetod  och  en 

användartestmetod och precis  som  teorin  säger  så hittade vi olika  typer av  fel 

med de olika metoderna (3.5).  
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Efter att vi utvecklat första prototypen utförde vi en heuristisk utvärdering för att 

själva upptäcka fel innan vi testade programmet på reseledare från Rollin’Snow. I 

likhet med vad teorin säger (avsnitt 2.4.1) så hjälpte utvärderingen oss att hitta 

många  fel  i systemet som hade varit kostsamma att  låta andra användare hitta 

senare  i  användartesten. Vi hittade  sex  fel  av  vilka  vi  ändrade  fem  stycken  av 

(avsnitt 3.5.1), och dessa fel hade vi inte hittat utan denna utvärdering. 

Vid användartester av en mobilapplikation säger teorin att prototypen bör vara i 

rätt  storlek  och  likna  den  slutgiltiga  enheten  i  form  och  vikt  (avsnitt  2.3). Vid 

utförande av användartesterna gjorde vi det till en början enligt teorin och hade 

små lappar påklistrade på den uttänkta enheten. Dock övergick vi istället snabbt 

till att låta användarna få bilderna visade för sig på en dator, fortfarande i korrekt 

storlek dock. Vi gjorde så för att det tog för lång tid att byta lapp när användaren 

klickade  runt  sig  i  systemet  vilket bidrog  till  att  användaren blev  förvirrad och 

glömde bort vad som skulle hända. 

När man  ska utföra användartester  så  säger  teorin att  fem  stycken  test är det 

effektivaste. Testar man på över fem personer blir det mer kostsamt än lönsamt 

med  tanke  på  de  få  nya  fel  och  tankar  som  kommer  fram  (avsnitt  2.4.2).  Vid 

genomförandet av våra användartester kom det inte fram något nytt fel från den 

sista tillfrågade reseledaren. Där var dock ett fel som endast förekom endast en 

gång som ändå var så väsentligt att det åtgärdades. Det  innebär att det då kan 

finnas fel av som måste åtgärdas som inte upptäcks vid fem tester. 
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5 Slutsats 

Vi kommer i detta kapitel diskutera vad vi kunde gjort bättre i vår arbetsprocess 

samt vad vi anser fungerade bra samt diskutera hur vi anser att en prototyp för 

en mobilapplikation kan tas fram.  

Det första steget för att samla in information för att kunna tillverka vår prototyp 

var att  intervjua  reseledare på Rollin’Snow.  Intervjuerna var  semistrukturerade 

vilket vi anser var en bra metod. Det gjorde att vi kunde fördjupa oss ytterligare 

när  intressanta  synpunkter  kom  upp  och  även  styra  intervjuerna  lite  då  de 

intervjuade  inte  förstod  vad  vi  menade  med  frågorna.  Samtidigt  hade 

ostrukturerade  intervjuer  gjort  det  svårare  för  oss  att  jämföra  de  olika 

intervjuerna med varandra. Då vi båda har erfarenhet av  reseledaryrket  sedan 

tidigare var det möjligt  för oss att komma på  relevanta  frågor  till  intervjuerna. 

Dock hade vi  innan  intervjuerna viljat utföra observationer  för att kunna  ställa 

ännu relevantare och bättre följdfrågor. Även med vår tidigare erfarenhet hade 

observationer  gett  oss  en  bättre  start  inför  intervjuerna  då  vi  under  dessa 

observationer hade  tänkt mer noggrant på alla arbetsmoment, vilket man  inte 

gjort när man  arbetat  som  reseledare. Observationer  var dock  inte möjligt  att 

göra då Rollin’Snow inte anordnade några resor under aktuell period och det var 

därför observationer inte utfördes. Flera viktiga problem i dagens system som vi 

tagit med och implementerat i prototypen togs endast upp i en intervju, se figur 

4.  Därför  är  det  stor  risk  att  vi  inte  fångat  allt  och  alla  funktioner  som  är 

önskvärda i systemet och fler intervjuer hade behövts för att säkert fånga allt. 

Nästa steg  i vårt arbete var att  ta  fram en PACT‐analys, vilken enligt  teorin  tas 

fram för att få en förståelse för hur systemet kommer att användas. Detta anser 

vi också blev  fallet, det gav oss en grundlig genomgång om hur systemet skulle 

användas och var till stor nytta vid utvecklandet av prototypen. Vi skulle kunna 

fått  en  bättre  och  mer  noggrann  PACT‐analys  om  vi  hade  använt  oss  av 

observationer  också,  då  vi  kunnat  tänka  igenom  sammanhangen  systemet  ska 
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används i på ett bättre sätt. Intervjuerna gav oss dock en tillräckligt bra grund för 

att PACT‐analysen skulle bli användbar. Om vi hade haft mer tid så skulle vi gärna 

ha komplimenterat PACT‐analysen med scenarios vilket skulle gett oss en ännu 

bättre uppfattning om hur systemet ska användas. 

Gällande användandet av designprinciper tycker vi att det var ett väldigt nyttigt 

steg att ta innan utvecklandet av prototypen. Tidigare arbete vi utfört fram till hit 

hade mest  fokuserat  runt vad  som  systemet behövde ha  för  funktionalitet och 

inte så mycket över hur själva designen bör se ut för att vara så användarvänlig 

som möjligt. Det gav oss en bra checklista att arbeta efter gällande designen av 

prototypen. I efterhand anser vi att vi borde ha återkopplat till designprinciperna 

efter att vi utvecklat vår första prototyp som ett komplement till de heuristiska 

utvärderingarna  som  vi  utförde  för  att  kontrollera  hur  väl  vi  verkligen  följde 

dessa principer. 

Redan vid utvecklande av den första prototypen så valde vi att göra en komplett 

detaljerad  prototyp  i  photoshop.  I  teorin  är  vanligtvis  den  första  prototypen 

handskriven för att det ska vara snabbt och enkelt att utföra ändringar. Vi anser 

dock att vår modell fungerade bra då vi fick en bättre bild över hur programmet 

skulle komma att se ut direkt. Dessutom var det  inte svårt att göra ändringar  i 

våra  bilder  då  vi  anser  att  photoshop  är  användarvänligt  och  det  finns  bra 

funktioner  för  att  enkelt  utföra  ändringar  i  bilderna.  Vi  utvecklade  också 

resterande  prototyper  i  photoshop  och  utvecklade  alltså  aldrig  någon  hi‐fi 

prototyp. Detta anser vi har varit en bra lösning för oss då det är mycket enklare 

att utföra ändringar i en lo‐fi prototyp. Förutom att utföra ändringar utifrån våra 

olika  utvärderingar  så  diskuterade  vi  även  och  gjorde  olika  ändringar  under 

utförandestadiet,  vilket  också  krävt  mer  resurser  vid  användande  av  hi‐fi 

prototyp.  I  teorin  så  implementeras  ofta  en  hi‐fi  prototyp  också  senare  i 

designprocessen, vi  tycker dock att vår slutgiltiga  lo‐fi prototyp är  tillräcklig  för 

att gå direkt till utveckling av systemet. 
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Efter att vi utvecklat första prototypen utförde vi en heuristisk utvärdering för att 

själva upptäcka fel innan vi testade programmet på reseledare från Rollin’Snow. I 

likhet med  vad  teorin  säger  anser  vi  att  denna  utvärdering  på  ett  snabbt  och 

smidigt sätt hjälpte oss att hitta många fel i systemet som hade varit onödiga att 

låta andra användare hitta senare  i användartesten. Vi hittade sex fel av vilka vi 

ändrade fem stycken av, och dessa fel hade vi inte hittat utan denna utvärdering. 

Som  tidigare nämnts  så  skulle denna utvärdering  kunnat  komplimenteras med 

exempelvis  en  återkoppling  av  hur  väl  designprinciperna  var  implementerade, 

alternativt  någon  annan  utvärdering  då  den  är  begränsad  till  ett  visst  antal 

utgångspunkter. 

Vi skulle planerat bättre  innan testen om vad och hur mycket vi skulle säga om 

systemet till testpersonerna  innan vi började med uppgifterna. Vid första testet 

sa  vi  nästan  inget  vilket  bidrog  till  att  testpersonen misslyckades mer  än  han 

egentligen  skulle  gjort.  Vi  rättade  till  detta  och  med  bara  någon  minuts 

introduktion så var det  inte så blev resultatet mycket bättre. Vi borde också ha 

testat uppgifterna själva innan vi började testa de på testpersonerna, så vi visste 

att  de  fungerade  bra  och  att  alla  sidor  som  behövdes  var  lätt  tillgängliga.  En 

annan  sak  som  snabbt  blev  uppenbar  vid  användartesterna  var  att  vi  snabbt 

ansåg att det viktigaste vid en prototyp för en mobilenhet inte är att den är i rätt 

storlek  och  att  enheten  liknar  den  riktiga  enheten  i  form  och  vikt  som  teorin 

säger, se avsnitt 2.3. Då vi försökte att utföra testerna på detta vis med utskrivna 

sidor  tog  det  för  lång  tid  att  växla  mellan  de  olika  bilderna  på  skärmen. 

Användaren hann därför ibland glömma bort vad han höll på med mellan de olika 

skärmbytena. Det var också svårt att sortera papperssidorna på något sätt då det 

är möjligt att komma till samma skärm på många olika sätt i systemet. Istället så 

visade  vi  bilderna  på  datorn,  fortfarande  i  korrekt  storlek  dock.  Det  gick  då 

snabbare att byta bild då det gick att söka efter namnet på bilden och man fick 

också en bättre överblick över bilderna. 
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5.1.1 Fortsatt arbete 

I  denna  rapport  har  vi  tagit  fram  en  prototyp  för  en  mobilapplikation  för 

reseledare. Men innan den skulle kunna lanseras och börja användas finns det en 

hel del arbete kvar att göra. Nedan har vi förslag på viktiga aspekter som måste 

arbetas vidare på innan produkten är klar. 

5.1.1.1 Ekonomisk analys 

En  genomgående ekonomisk  analys  av mobilapplikationen  är  väsentligt  för  att 

kunna ta ställning om det är något Rollin’Snow vill investera i. Frågor som skulle 

kunna besvaras är följande: 

Hur mycket  skulle det kosta att utifrån vår prototyp att  ta  fram den  slutgiltiga 

produkten? 

Vad kostar det att skriva mjukvaran för programmet? 

Vad kostar det att köpa in mobilenheter till samtliga reseledare?  

Hur  mycket  kostar  det  att  använda  systemet  då  det  kommer  krävas 

internetuppkopplig som kan vara kostsamt? 

Tjänar Rollin’Snow rent ekonomiskt på att övergå till vår mobilapplikation och  i 

så fall hur mycket? 

Vad kostar det att underhålla systemet? 

5.1.1.2 Programmera mobilapplikationen 

Det  finns  nu  en  färdig  prototyp,  men  för  att  den  ska  kunna  användas  i 

verkligenheten måste mobilapplikationen programmeras. Det är ett stort arbete 

och kräver goda kunskaper  i programmering. Säkerheter och kommunikation är 

väldigt  viktiga  vid  programmeringen  av  mobilapplikationen,  men  även 

optimering så att systemet  inte hänger upp sig kommer kräva mycket planering 

och kunskap av programmeraren. 
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5.1.1.3 Lansera applikationen till andra resebolag  

Då vi inte funnit något annat resebolag som använder sig av en mobilapplikation 

vid  hanteringen  av  sina  resenärer  ser  vi  här  en  stor  möjlighet  att  lansera 

produkten till andra resebolag än Rollin’Snow AB. En studie skulle då kunna göras 

där en marknadsundersökning genomförs för att kolla om det finns  intresse för 

produkten. Även med hjälp av en ekonomisk analys se om det kan bli lönsamt att 

sälja in systemet till andra resebolag. 

5.1.1.4 Hur värderar man vad ITinvesteringen är värd för företaget 

Den största fördelen med vår mobilapplikation är att den kommer att underlätta 

reseledarens  arbete.  I  rena  pengar  så  kommer  Rollin’Snow  inte  tjäna  några 

direkta pengar på att  investera  i produkten då de  fortfarande kommer behöva 

lika mycket personal och kan på så sätt inte spara in några kostnader. Men trots 

detta anser vi att det är en bra  IT‐investering som Rollin’Snow tjänar på genom 

att  reseledarna  kan  arbeta  effektivare  och  då  ge  kunderna  bättre  service.  En 

annan  aspekt  är  att  Rollin’Snow  genom  sin  IT‐investering  visar  att  de  är  i 

framkanten  och  använder  avancerad  teknik  något  som  kan  vara  en 

konkurrensfördel mot andra resebolag. 

5.1.1.5 Hur bygger man en mer allmän prototyp 

Om  produkten  skulle  tas  fram  och  försöka  säljas  till  andra  resebolag  på 

marknaden så krävs det även en mer allmän prototyp. Den prototyp vi har tagit 

fram är anpassat helt efter hur Rollin’Snow vill ha det, vilket säkert skiljer sig en 

hel del från andra resebolag. Ett fortsatt arbete hade då varit hur man tar fram 

en mer allmän prototyp som är mer anpassningsbar så den  fyller  fler önskemål 

från olika kunder utan att bli alltför komplex och komplicerad att lära sig. 
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Bilagor 

A. Intervjuer 
Bakgrund 

Intervju 1 

Kön: Man 

Ålder: 24 år 

Erfarenhet: Jobbat som reseledare sedan 2008. Sammanlagt arbetat på 11 resor. 

Intervju 2 

Kön: Man 

Ålder: 25 år 

Erfarenhet: Jobbat som reseledare sedan 2008. Sammanlagt arbetat på 4 resor. 

Intervju 3 

Kön: Kvinna 

Ålder: 24 år 

Erfarenhet: Jobbat som reseledare sedan 2006. Sammanlagt arbetat på ca 10‐15 
resor. 

Intervju 4 

Kön: Man 

Ålder: 25 år 

Erfarenhet: Jobbat som reseledare sedan 2008. Sammanlagt arbetat på 2 resor. 

Intervju 5 

Kön: Man 

Ålder: 25 år 

Erfarenhet: Jobbat som reseledare sedan 2004. Sammanlagt arbetat på 20 resor. 

Intervju 6 
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Kön: Kvinna 

Ålder: 24 år 

Erfarenhet: Jobbat som reseledare sedan 2009. Sammanlagt arbetat på 2 resor. 

Tekniska frågor 

Vilken erfarenhet har du av att använda mobiltelefoner, handdatorer och 
liknande produkter? Vad använder du din mobiltelefon till? 

Intervju 1: Har haft mobiltelefon i många år, har ingen smartphone utan en mer 
traditionell modell. Använder mobilen i första hand för telefonsamtal och 
meddelande, men även andra applikationer. Inga problem att hantera 
pekskärmstelefoner, har testat några kompisars. 

Intervju 2: Stor erfarenhet av att använda mobiltelefon. Har testat många olika 
användningsområden för mobilen. Har precis skaffat en pekskärmsmobil, en 
android telefon. 

Intervju 3: Har en kameramobil från SonyEricson, använder kameran mycket och 
skriver mycket meddelande. Ingen direkt erfarenhet av att använda 
pekskärmsmobiler. 

Intervju 4: Har en iphone och använder den till mycket. Förutom samtal och 
meddelande även e‐post, facebook, kalender, lyssna på musik, ta bilder, använda 
internet med mera. 

Intervju 5: Har nyligen skaffat en smartphone, en Android mobil och tycker det 
varit ganska enkelt att lära sig använda den. Använder den till massa saker, 
framförallt mer till e‐mejl än tidigare. 

Intervju 6: Använder mobilen mycket för att hålla kontakten med vänner. Inte 
haft någon pekskärmsmobil. 

Hur ställer du dig till att använda en mobilapplikation i arbetet som reseledare 
istället för dagens analoga system med papperslistor? 

Intervju 1: Skulle föredra det. 

Intervju 2: Om applikationen var genomtänkt skulle det antagligen absolut 
fungera bättre än dagens system. 

Intervju 3: Inga problem med att använda en mobilapplikation. 
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Intervju 4: Skulle förhoppningsvis bli enklare att hålla reda på information så 
gärna det. 

Intervju 5: Positiv, använder gärna tekniska hjälpmedel och applikationen kan 
kanske underlätta arbetet också. 

Intervju 6: Har inget emot det, testar gärna alternativ till dagens system. 

 

Arbetsprocess 

Inför resan:  

Hur får du reda på den information som du behöver veta om resenärerna? 
Skulle sättet du får informationen på kunna förbättras?  

Intervju 1: Den mesta informationen kommer från bokningssystemet, varifrån 
olika listor med information skrivs ut. Ibland fås kompletterande information 
över telefon, till exempel någon ringer och meddelar att han är nötallergiker.  

Problemet är att massa papperslistor behövs i många uppsättningar. De blir alltid 
kladdiga med anteckningar. En digital lösning istället för dessa papperslistor 
skulle vara att föredra. 

Intervju 2: Hämtar informationen på internet. Skriver ut massa papperslistor från 
bokningssystemet. 

De kan förbättras genom att en lösning hittas för att kunna sortera alla 
papperslistor på ett bättre sätt. 

Intervju 3: Får informationen genom att titta i papperslistor.  

Om det är många resenärer så kan det ibland vara svårt att hitta den resenären 
man söker. Därför hade det varit bra om man hade kunnat ha all info på en dator 
så att man kunde söka på resenären. 

Intervju 4: Informationen kommer från bokningssystemet från vilket 
papperslistor med informationen skrivs ut. 

Det har hänt att informationen om resenärer ändrats i bokningssystemet efter 
att listorna är utskrivna vilket gör att all information inte är aktuell på 
papperslistorna. Ett sätt som gör att informationen är bättre uppdaterad på 
listorna hade varit bättre. 
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Intervju 5: Plockar ut det data som behövs från databasen med alla bokningar.  

Det fungerar bra, dock måste det alltid skrivas ut på papper om inte en dator 
finns med. 

Intervju 6: Från Rollin’Snow, får listor med information. 

Vilken information är viktig att veta om resenärerna? Vilken mer information 
som saknas i dagens system skulle behövas? 

Intervju 1: Telefonnummer, namn, ålder, vilka resenärer som ska bo tillsammans, 
på vilken ort resenären ska hoppa på bussen samt vilket liftkort resenären har 
beställt. 

Intervju 2: Telefonnummer, namn, påstigningsort och liftkort. 

Intervju 3: Var den ska gå på/av, liftkort, vilka den ska bo med, var den ska bo, 
om den ska få någon typ av rabatt, övriga upplysningar. 

Man kan lägga in en yta för övriga upplysningar i bokningssystemet. 

Intervju 4: Namn, telefonnummer, avreseort, vilket hotell resenären ska bo på 
och med vilka andra resenärer samt vilket liftkort resenären ska ha.  

Intervju 5: Hur många som hoppar på vid varje ort, hur man kontaktar dem om 
de är försenade och om det finns något annat man behöver veta om en resenär 
(t.ex. allergisk, åksjuk eller liknande som de meddelat kontoret tidigare). 

Det blir väldigt många listor, för att listorna inte ska bli förstora brukar en lista 
skrivas ut med bara namn och upphämtningsort, sen en annan lista att kolla på 
om telefonnummer behövs och andra kontaktuppgifter till en resenär. 

Intervju 6: Viktigt att veta om de har några allergier eller sjukdomar. Även ”In 
case of emergency nummer”. Fullständigt namn och adress och mobilnummer. 
Viktigt att alltid ha med sig denna information i fall någonting skulle hända. 
Därmed kan en metod för att smidigt göra detta förbättras. 

Hur kontrollerar du vilka som hoppar på bussen? Hur kan detta förbättras? 

Intervju 1: Brukar inte vara ansvarig för denna uppgift, har istället ansvar för 
inpackning av bagage i bussen. En brukar stå vid en dörr på bussen och pricka av 
resenärer samt räknar resenärerna vid varje stopp. 



73 
 

Hade varit enklare att slippa att leta i papperslistorna om det gick att hitta en 
digital lösning. Gärna att resenärerna hade en sorts biljett som gick att scanna av 
direkt. 

Intervju 2: Med hjälp av en papperslista där varje resenär prickas av när de stiger 
på bussen. 

Intervju 3: De bockas av på en lista.  

Alla kan ha ett kort med chip i som registreras när de går på. Det kortet skulle 
sen kunna användas till barrundor etc. Reseledaren skulle du ha en dator som 
kunde uppdatera och läsa av kortet. 

Intervju 4: Endast en dörr på bussen är öppen där samtliga resenärer släpps in. 
När de går på bussen står en reseledare och prickar av dem. 

De tar ibland tid att hitta resenärerna, särkilt om det är många resenärer då 
listorna är flera sidor långa. Skulle kunna förbättras om denna söktiden skulle 
kunna minimeras. 

Intervju 5: Jag har en lista där jag kryssar av varje resenär som hoppar på bussen. 

Som jag svarade på förra frågan så har jag olika listor med olika information 
eftersom jag vill ha små och smidiga listor för att checka in folk. Genom en 
mobilapplikation kan jag lättare ha en liten lista och samtidigt snabbt komma åt 
djupare info om en resenär. Ett annat sätt hade varit att läsa en resenärs biljett 
eller körkort så som t.ex. bus4u gör när de checkar in resenärer på sina resor.  

Intervju 6: När de först kliver på så prickas de av. Sedan räknas alltid alla in innan 
bussen åker.  

Det vore smidigare att ha någon lista som snabbt gick att söka i. Det kan ibland 
vara svårt att hitta olika efternamn och dylikt och då kan det ta extra onödig tid. 

Hur går du tillväga om en resenär saknas? Hur kan detta förbättras? 

Intervju 1: Fråga övriga resenärer om någon vet något varför han inte dykt upp 
sen leta upp hans nummer och ringa honom. 

Intervju 2: I första hand fråga hans kompisar om där är några han känner. I andra 
hand leta upp hans telefonnummer i en lista och ringa honom. 
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Det enda som skulle kunna förbättras är att telefonnumret inte behöver letas 
upp i listor utan att det redan finns i mobilen. 

Intervju 3: Ringer upp resenären.  

Svårt att förbättra. Saknas en resenär så är det inte så mkt mer man kan göra. 
Det svåra är att upptäcka att den saknas. 

Intervju 4: Tar reda på om han har några kompisar som ska med på resen och 
frågar i så fall dem om de vet varför han inte kommit alternativt om de kan ringa 
till honom och höra. Annars ringa upp honom själv. Får man inte på något sätt 
tag på honom så är det inte så mycket att göra tyvärr. 

Inte så mycket som kan förbättras, dock skulle det vara smidigare om all 
information om resenären i detta fall är samlat. Nu tittar man kanske först i en 
lista för att veta vilka resenären skulle bo med för att höra om de vet något och 
sen behöver hans nummer hittas i en annan lista. 

Intervju 5: Jag har en lista med en massa info, så först ringer jag dem, sen ringer 
jag deras hemnummer, sen börjar jag kolla vem han/hon ska bo med i alperna 
och ringer dens kompisar. 

Reducera mängden listor hade underlättat arbetet. 

Intervju 6: Försöker ringa henne/honom för att lokalisera och sedan så får bussen 
vända och plocka upp.  

Kan förbättras med ett bättre sätt att räkna in resenärerna, så det går snabbt och 
inte listorna behöver kladdas ner vid varje stopp. 

Finns det något annat arbetsmoment som du går igenom innan resan? Kan 
detta förbättras eller finns det några övriga förbättringar inför resan? 

Intervju 1: Gör en boendeindelning med vilka resenärer som ska bo med 
varandra. Går i första hand efter önskemål, men det går inte jämt ut överallt. 

En informationslista med viktig information, framförallt viktiga telefonnummer 
skulle vara bra att ha. Nummer till andra reseledare, busschaufförer, busscentral 
med mera.  

Intervju 2: Fixa bussaktiviteter, till exempel lekar och filmer. Ta kontakt med 
företag på orten, till exempel restauranger och skiduthyrningsställen.  
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Intervju 3: Lastning av bussen.  

Kanske sätta upp skyltar på var resenärerna ska lägga sin packning beroende på 
liftkort. 

Intervju 4: Boendeuppdelning, vilken görs beroende på vilka folk skrivit i 
bokningen att de vill bo med. Lägenheterna är oftast 4‐5 personers och är ett 
sällskap färre så paras de ihop med några andra resenärer. 

Är kanske svårt att göra på ett smidigare sätt, möjligtvis om ett datorprogram 
automatiskt skulle kunna göra uppdelningen.  

Intervju 5: Jag förbereder tävlingar, skriver ihop en lista med viktiga 
telefonnummer och hålltider för bussen. 

Intervju 6:  

Under bussresan: 

Hur tar du in anmälningar och betalningar till olika aktiviteter? Hur kan detta 
förbättras? 

Intervju 1: Samlar in pengar i en påse och kryssar av resenärerna på någon av alla 
listorna som finns. Måste dessutom låna någons rygg som underlag för att kunna 
skriva.  

 Vid detta moment hade ett digitalt system varit smidigare, där det skulle kunna 
gå att skapa oberoende listor från de vanliga deltagarlistorna för hantering av 
aktiviteter. Även att kunna erbjuda kreditkortsbetalning skulle ge bra service till 
kunderna samt underlätta för reseledarna. 

Intervju 2: Går runt på bussen med en lista och kryssar i när resenärerna anmäler 
sig och betalar de aktiviteter de vill med på. 

Digitala listor hade antagligen varit lättare att använda. 

Intervju 3: Tar med listan och bockar av de som betalt, sen läggs pengarna i en 
plastpåse.  

Genom att använda en dator eller använda kortet med chip som föreslogs 
tidigare. Sen skulle det vara bra att ha en riktig pengaväska där man lägger olika 
valörer i olika fack, för då är nog risken för svinn mindre. 
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Intervju 4: Tar en runda runt på bussen och frågar alla resenärerna vilka 
aktiviteter de vill följa med på. En lista används för att pricka av vilka resenärer 
som anmält och betalt en viss aktivitet och pengarna samlas in i en påse. 

Det är inte ett optimalt system, listorna blir ganska kladdiga och det krävs 
separata listor för aktiviteterna. Dessutom så finns det oftast flera olika varianter 
av listorna, då det är många reseledare och flera bussar med resenärer. Ett 
digitalt system skulle ge en mer lättöverskådlig lista och skulle dessutom vara bra 
om det gick att automatiskt sammanfoga flera reseledares listor. 

Intervju 5: Kryssar av folk på en ny lista, lägger pengarna i en plånbok. 

Det blir rörigt med många olika listor och olika markeringar för om de har 
betalat, eller bara bokat sig, eller vill att man ska återkomma. Med en 
mobilapplikation kan man sortera folk lättare så man lätt kan ta fram folk som 
t.ex. bokat sig men inte betalat osv.  

Intervju 6: Oftast på bussen då alla är samlade och sitter relativt still.  

Förbättring skulle kunna vara att aktiviteter ingår i priset, men det kan bli svårt 
om inte alla vill vara med på aktiviteterna. Annars att man verkligen påpekar att 
de ska ha med sig pengar till aktiviteterna och hur mycket de kostar så att de vet. 

Hur går du till väga om en resenär vill göra en ändring i sin bokning? Hur kan 
detta förbättras? 

Intervju 1: Innan avresa går det att göra i bokningssystemet. Annars beror det lite 
på vad det är för ändring. Om det är någon som vill göra ändring i 
boendeuppdelningen så pratar man med de berörda och skriver ner det på 
någon lista. Vid ändring av liftkort så blir det också att kladda på en lista. För att 
undvika fel så är det viktigt att den reseledare som börjar hjälpa en resenär fixar 
hela ärendet. 

Problemet är att informera alla de andra reseledarna om ändringen. Mer möten 
mellan reseledarna skulle behövas. 

Intervju 2: Då stryks det, kryssas det och skrivs det i olika listor. 

Även här skulle en digital lösning varit bra. Med papperslistor är det svårt att 
hålla koll på vilken lista som innehåller vilken information. 

Intervju 3: Skriver det på listan och tar betalt för det.  
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Det hade ju varit bättre om samtliga reseledare hade fått ta del av denna infon, 
så skulle även här vilja lägga in det i en dator. 

Intervju 4: Huvudsakligen handlar det om att kladda i listor och försöka informera 
övriga reseledare om det är någon ändring de behöver veta. Om en resenär vill 
byta liftkort så behöver man kontakta reseledaren på plats för att kontrollera om 
liftkorten redan är uthämtade och om inte informera om ändringen. 

Återigen så är problemet att många versioner av listor existerar och det är svårt 
att göra ändringen i alla listorna. 

Intervju 5: Jag skriver upp det på en lapp/lista och ser sen till att ändringen blir 
gjord. 

Man drar sig från att lämna över uppgiften till någon annan reseledare för att 
man då måste ge massa instruktioner. Genom att kunna skicka ut sms eller 
liknande till alla reseledare kan man få ut ändringen så andra kan hjälpa till att 
fixa det.  

Intervju 6: Det ligger ju datoriserat så ändringar innan avfärd är inte så jobbiga 
att göra. Det kan bli klurigare om ändringar kommer under resans gång.  

Ändring skrivs upp på en lista och det är klurigt att få alla reseledare att ta del av 
ändringen. 

Hur hanteras sammanordningen och koordineringen mellan reseledarna? Hur 
kan detta förbättras? 

Intervju 1: Kontakten hålls mellan bussarna med telefonsamtal. Sen stannar 
bussarna för att äta på samma rastplatser. 

En arbetstelefon skulle vara bra, telefonkostnaderna blir dyra. 

Intervju 2: Via mobil och sms. 

Intervju 3: Via telefon och på dagliga möten.  

Svårt att förbättra detta för telefon är ju det smidigaste sättet att få tag på 
någon. 

Intervju 4: Gällande bussresan så stannar oftast bussarna på samma rastställen, 
då finns det tid för reseledarna att prata. Skulle det behövas mer kontakt så är 
det via telefonsamtal. På destinationen träffas reseledarna varje dag. 
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Det är klart att viss information inte alltid når fram till alla reseledare. Ett bättre 
sätt att hantera information mellan reseledare så att all information var 
tillgänglig för alla skulle vara bra. 

Intervju 5: Mestadels sms, men vi ringer även en del till varandra. Annars brukar 
vi träffas och då gå igenom olika saker. 

Någon slags forum där man kan posta ändringar och meddelande till de andra 
reseledarna hade gjort att man kunde kontakta alla reseledarna på en och 
samma gång. 

Intervju 6: Man träffas ju mycket och tar det mesta då, men visst glömmer man 
att förmedla en del information. 

Ett bättre sätt att dela all information mellan reseledare. 

Finns det något annat arbetsmoment som du går igenom under bussresan? Hur 
kan detta förbättras? 

Intervju 1: Inget som kommer fram just nu. 

Intervju 2: Kommunikation om antal sålda platser till olika aktiviteter till 
reseledarna på plats. 

Dels så hade det sparat tid om man sluppit räkna ner antal sålda platser. 
Dessutom skulle de vara bra om reseledarna på plats kunde ta del av listorna 
redan innan ankomst. 

Intervju 3: Raststoppen, alla måste räknas in så man inte glömt någon efter ett 
stopp. 

Det skulle vara bra om man hade de där korten med chip som registrerade om 
alla var med. 

Intervju 4: Bestämma med busschaufförerna om raster och se till att resenärerna 
är tillbaka i tid och att ingen glöms på ett raststopp. Hålla kontakt med 
reseledare på destinationen angående ankomsttid mm. 

Intervju 5:  

Intervju 6: 
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Vid ankomst: 

Hur ser du till att alla får rätt liftkort? Hur kan detta förbättras? 

Intervju 1: Ropa först ut att alla som ska ha ett speciellt liftkort bildar en kö. 
Kryssar sedan av dem på en papperslista när de fått sitt liftkort, fryser dessutom 
om händerna. 

Dela ut liftkorten på bussen. Slippa att använda listor för att hitta alla 
resenärerna. 

Intervju 2: Genom en lista som är sorterad efter vilka liftkort resenärerna har, där 
resenärerna prickas av när de får sitt liftkort. 

Hade varit bättre om det gick att sortera en lista automatiskt beroende på vilket 
liftkort. 

Intervju 3: Ja detta moment är ju alltid mer eller mindre kaos. Man måste ju dela 
upp gruppen i olika köer så att de som har t.ex. 6‐dagars går i en kö och de som 
har 7‐dagars går till en annan. Sen prickas resenärer av på en lista. 

För det första kan det ju vara bra om utdelningen sker inomhus eftersom det 
alltid är svinkallt att dela ut liftkort. Sen hade det varit bra med en dator så att 
man snabbt hade hittat vilket liftkort resenären ska ha och bocka av att 
resenären hämtat ut liftkortet. 

Intervju 4: Olika reseledare tar hand om olika sorters liftkort och säger till alla 
resenärerna som ska ha ett speciellt liftkort att ställa sig på kö. Sen delas 
liftkorten ut och resenärerna stryks på en lista. 

Försöka minimera tiden det tar att leta upp resenären i listan. Skulle också vara 
bra att minimera risken för att dela ut fel liftkort till någon. 

Intervju 5: Jag har en lista uppdelad på vilket liftkort varje resenär ska ha. Sen 
står jag tillsammans med de andra reseledarna och delar ut dem. 

På samma sätt som incheckningen så skulle resenärerna kunna ha en 
bljett/körkort som man kan scanna in istället för att man kryssar av dem på en 
lista. 

Intervju 6: När liftkorten delas ut är det oftast väldigt kallt och det tar lång tid att 
bocka av alla. Här skulle en scanning av personer och liftkort kunna vara 
effektivare. 
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Hur fungerar incheckningen på hotellen? Hur kan detta förbättras? 

Intervju 1: Fungerar lite olika från gång till gång. Brukar bestämmas en tid senare 
på dagen vid ankomst då nycklar till rummen kan hämtas ut. En från varje rum 
ska då hämta ut nyklar och blir kryssas då av på en lista. Detta är oftast ett 
jobbigt moment för resenärerna, dels för de som inte åker skidor första dagen 
och måste vänta på sitt rum. Fast värst är det för resenärer som inte känner 
varandra som ska bo ihop. Då måste reseledarna hjälpa till när någon kommer 
och frågar var är min nyckel, vem är det som har den?  

Hade varit enklare om bussarna anlänt vid incheckning, då nycklarna kunde delas 
ut direkt på bussen och resenärerna hade fått tillgång till sitt rum direkt.  

Intervju 2: Hämtar ut nycklar och delar ut till resenärerna efter boendelista där 
det står vilka som ska bo tillsammans. 

Försöka mappa ihop rumsnummer med gruppnummer. 

Intervju 3: Den fungerar olika beroende på vilken ort man befinner sig på. Men 
det vanligaste är att man utser en ansvarig för varje rum som får komma fram 
och hämta nyckeln. Och då lämnar de ett kuvert med avlagd deposition. Kuvertet 
har delats ut på bussen på vägen ner.  

Det bästa skulle väl vara att slippa dessa kuvert och att man kanske tog 
depositionen innan avresa. För att det ska gå snabbt att checka in hade det även 
här varit bra med en elektronisk lista! 

Intervju 4: Vid ankomst bestäms det vilken tid och plats som gäller för 
nyckelutdelning. Under dagen delar reseledarna upp vilka som ska bo i vilket rum 
vilket skrivs in på listan med boendeuppdelningen. Nycklarna delas sedan ut 
efter denna lista och detta prickas också av i listan. 

Problem uppstår när resenärer som inte känner varandra ska bo tillsammans, då 
en resenär hämtar ut nycklarna och sen vet inte en annan hur den ska få tag på 
personen. Det skulle därför underlätta om det vara tydligare i listan när alla inte 
känner varandra och då bara dela ut en av nycklarna till första resenären. 

Intervju 5: Det är väldigt olika från ort till ort.  

Beror mest på hotellet och känns ganska svårt att förbättra. Dock genom 
scanning av biljett skulle man kunna få bort alla olika listor i alla fall. 
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Intervju 6: Detta tror jag kan vara svårt att ändra på då en signatur krävs av en av 
rummets boende vid incheckning. Man bör dock strukturera upp detta mer så 
det inte blir så mycket väntetid för resenärerna.  

Kanske att två stycken står och delar ut nycklar bredvid varandra så två istället 
för en kö kan bildas. 

Finns det något annat arbetsmoment som du går igenom vid ankomsten? Hur 
kan detta förbättras? 

Intervju 1: Ordna med extrasängar. Mycket småfix. 

Intervju 2: Går runt och pratar med olika restauranger och barer. Går runt och 
kollar läget med resenärerna.  

En klarare uppdelning av uppgifter mellan reseledare skulle vara bra. Det skulle 
också spara mycket tid om man slapp jämföra olika listor hela tiden. 

Intervju 3: Kan inte komma på något just nu. 

Intervju 4: Hjälpa resenärer med olika frågor, till exempel hur man hittar till olika 
saker. Ibland kan det också vara svårt att hitta själv om man kommer till ett nytt 
ställe. 

Bättre tillgång till kartor, gärna gps så det blir lättare att hitta. 

Intervju 5: Ibland behöver jag snabbt hitta hotell och liknande. 

Då hade det varit bra med en gps så man kan hitta i en ny by. 

Intervju 6: 

 

Under vistelsen: 

Hur ser du till att du har uppdaterade listor så att det stämmer överens med 
övriga reseledares listor? Hur kan detta förbättras? 

Intervju 1: Oftast så görs det inte. Vissa småsaker förs över medan de flesta 
småanteckningar hålls i huvudet. 

Kan absolut förbättras. Till exempel genom ett system där alla reseledarna skulle 
kunna ta del av alla uppgifter och ändringar. 
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Intervju 2: Det fungerar inte. Försökar att bara använda en lista för varje 
aktivitet. Det är mycket jobb med listorna och vilken information som står på 
vilken lista. 

Det inte bra att bara ha en lista för varje aktivitet då inte alla reseledare kan ta in 
anmälningar. Att kunna synkronisera listorna automatiskt skulle vara till stor 
hjälp, en ”digital pryl” skulle kunna lösa det. 

Intervju 3: Kollar det under något möte.  

Det brukar bli ganska kladdiga listor mot slutet av veckan och det är ibland svårt 
att tyda allas kommentarer. Det bästa hade ju varit om det funnits en lista som 
alla gick in och ändrade i. Fast risken är ju att folk hade ändrat fel. 

Intervju 4: Listorna uppdateras oftast inte då det tar alldeles för mycket tid att 
göra detta. 

Att flera varianter av listor existerar med olika innehåll är givetvis inte bra och 
detta problem borde lösas. Ett annat problem är att det inte alltid lätt att tyda 
allt kladd på olika lister. 

Intervju 5: Små ändringar håller man själv koll på och ser till att de blir 
genomförda. Annars sitter vi ofta med en ”ren” lista och så för alla in sina 
ändringar på den, så blir det den officiella listan. Det blir problem då vi ofta inte 
har tillgång till skrivare så på en resa finns det ofta bara en officiell lista. 

Med en mobilapplikation kan man automatiskt synka alla listor med varandra så 
att alla har uppdaterad information. 

Intervju 6: Det skulle vara väldigt bra med uppdaterade listor som kan delas 
mellan alla resledare. Annars blir det mycket sms eller telefonsamtal som båda 
inte är speciellt billiga utanför Sverige. 

Hur prickar du av resenärer vid aktiviteter samt tar in anmälningar till 
aktiviteter? Hur kan detta förbättras? 

Intervju 1: Antingen används en ny lista eller en ny färg på pennan vid 
avprickningen. Anmälningarna tas upp via telefon, sms eller att man träffar på en 
resenär alternativt gör hembesök hos resenärerna. 

Drar sig ofta från att ringa resenärer för mycket då det är dyrt. Olika information 
på olika listor om reseledarna har delat upp sig är inte heller bra. Gör man 
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hembesök hos alla resenärerna blir det långa arbetspass, särkilt vid utspritt 
boende. Fast det är ändå bra att hälsa på hos resenärerna. 

Intervju 2: Prickar av resenärer på listor. Fler listor behövs efterhand för att 
kunna pricka av flera gånger. Anmälningar kan tas in närsomhelst när man träffar 
en resenär. Finns ingen lista med skriver man upp det på en lapp och lägger i 
fickan och hoppas komma ihåg det sedan. 

Återigen skulle en bättre lösning för att hantera listor och att ha de tillgängliga 
för alla reseledare alltid vara en klar förbättring. 

Intervju 3: Med lite olika krumelurer på listan.  

Kunde förbättras genom en elektronisk lista som är kopplad till samtliga 
reseledare. På så sätt hade man även kunnat se vilka rum som de andra 
reseledarna varit och tagit anmälningar i. 

Intervju 4: Prickas återigen av på en lista. Anmälningar tas i huvudsak in under 
hembesök till resenärer som inte anmält sig till aktiviteterna på bussen.  

Samma förbättringar som tidigare nämnts angående listor. Ett bättre sätt att ta 
in anmälningar så att alla reseledare alltid hade möjlighet att göra detta och ha 
koll på vilka som är anmälda redan. 

Intervju 5: Det funkar på samma sätt som vid incheckning på bussen. Kryssar av 
dem på en lista. 

Med en mobilapplikation kan det bli smidigare genom scanning av biljett. 

Intervju 6: Som vid liftkorten så bör ett effektivare sätt kluras på.  

Försöka undvika problemet med långa köer och mycket väntande. 

Hur går du tillväga om du behöver kontakta en resenär? Hur kan detta 
förbättras? 

Intervju 1: Beror på vilken tid på dygnet det är. Är det på dagen så är det via 
telefon och då får man kolla numret i en lista. På kvällen blir det i första hand ett 
besök på rummet. Får man inte tag på honom får man kolla vilka han bor med på 
en annan lista och höra med dem. 

Bättre tillgänglighet till all information om en resenär. Det är inte alltid man har 
informationen med sig, dessutom hade det varit bättre med all information om 
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en resenär samlad på ett ställe. Till exempel telefonnummer, vilka han bor med, 
vilket hotell och rum samt vilken portkod på hotellet. Ha resenärers 
telefonnummer lagrade i mobilen från början. 

Intervju 2: Ringer till resenären, går till rummet eller möter upp resenären på 
afterskin. 

Problemen är att det är dyrt att ringa samt att det kan vara svårt att hitta rätt 
lista eller hitta reseledaren som har listan om man inte själv har den. 

Intervju 3: Ringer! Tittar på listan efter nummer. 

Det bästa hade ju varit att ha samtliga resenärer inlagda i mobilen. Men det 
funkar ju inte på alla mobiler eftersom det inte finns så mkt minne. 

Intervju 4: Beror på när det är samt hur brådskande ärendet är. På kvällen är 
första alternativet att söka upp resenären på rummet och då behöver man oftast 
kolla en lista var resenären bor. Annars så är det via telefonsamtal, hittar 
informationen i en lista. 

Det är inte alltid man har kontaktinformationen på sig, vilket borde bli bättre.  
Att ha tillgång till all information alltid skulle underlätta, slipper telefonsamtal till 
andra reseledare som har en viss lista och så vidare. 

Intervju 5: Förhoppningsvis har man en lista med telefonnummer på sig, annars 
ringa en annan reseledare som har telefonnummer på sig. Vid besök hos någon 
resenär gäller det att man har boendeuppdelningslistan på mig samt portkod till 
hotellet. 

Genom att ha all information i mobilen försvinner beroendet av massa listor eller 
någon annan reseledare. Att ha papperslista med både telefonnummer, 
boendeuppdelning blir en ganska tjock bunt med papper så det är sällan man har 
på sig det. 

Intervju 6: Ringer honom/henne eller knackar på dörren.  

Smidigt hade ju varit om man kunde göra det på något snabbt och gratis/billigt 
sätt. 

Hur når du ut med information till en grupp resenärer, t.ex. som ska med på en 
aktivitet? Hur kan detta förbättras? 
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Intervju 1: Ett alternativ är att skicka SMS från någon internetsida. Problemet är 
att det har hänt att folk ibland missas. Annars är det rundvandring till rummen 
för att meddela informationen. 

Tar tid att hitta ett internetcafé och fixa in alla telefonnummer. Gå runt är bättre, 
men tidskrävande. 

Intervju 2: Går runt mellan rummen eller skickar SMS. 

Slippa skriva in alla telefonnummer som man ska SMS för hand. 

Intervju 3: Går till deras rum och informerar om detta.  

Genom till exempel sms utskick hade detta kunnat förbättras. Men det kostar ju 
en hel del så vet inte om det hade varit värt det. 

Intervju 4: Sätter upp informationen på en anslagstavla i lobbyn på hotellen. Går 
även runt till rummen och informerar. Alternativt skickar SMS till den 
rumsansvariga i varje rum. 

Risken finns alltid att informationen inte når alla. Alla kanske inte kollar 
telefonen hela tiden under semestern eller något nummer missas att skicka till. 
Något rum kanske inte är hemma och det missas att göra återbesök. Få bättre 
koll på vilka som tagit del av informationen skulle kunna förbättras. Få bättre koll 
var hotellen ligger och ha tillgång till information som portkod till exempel. 

Intervju 5: Via sms eller så går vi runt till resenärerna på deras hotell. 

Möjlighet att skicka ut grupp‐sms direkt i mobilen så man slipper hitta 
internetcafé. Kartor i mobilen så man slipper leta efter hotellet utan kan få 
vägbeskrivning direkt. 

Intervju 6: Här brukar vi antingen gå runt till alla eller köra ett grupp‐sms till en i 
varje rum.  

Detta är både tidskrävande och dyrt. Smidigt är att ha en tavla som man ständigt 
uppdaterar och informerar om den. 

Finns det något annat arbetsmoment som du går igenom under vistelsen? Hur 
kan detta förbättras? 
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Intervju 1: Ibland planeras en extra aktivitet in under vistelsen. Då måste en 
gammal lista återanvändas och kladdas ytterligare på. Utcheckning också, fast 
den fungerar liknande incheckningen. 

Underlättat om det gick att skapa nya listor under resans gång. 

Intervju 2: Småsaker mest. 

Kunna anteckna saker som ska fixas och saker som har hänt så att alla reseledare 
kan ta del av denna information och hålla sig uppdaterade. 

Intervju 3: Barrundor. 

 Där skulle det vara bra att ha något slags system som registrerade vilka som fått 
dricka. 

Intervju 4: Kommer upp småsaker som behöver fixas. 

Kunde finnas ett bättre sätt så att andra reseledare får reda på vad som hänt.  

Intervju 5: Inget speciellt. 

Intervju 6: Inget speciellt. 
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B. Slutgiltig prototyp version 3 

 

Här kan man se all betalningshistorik för en gäst samt lägga till och ta bort 
betalningar. 

 

Information om hotell.  
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Bekräftelseruta vid byte av liftkort, reseledaren kan även direkt ange om gästen 
betalat för tillägget. 

 

All information som finns om resenären som finns i bokningssystemet. 
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Lägga till en betalning på en resenär. 

 

Ringa upp en resenär. 
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Skriva ett sms till en resenär. 

 

Startsidan för en profilsida för en resenär. 
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De en ändring har gjorts på en resenär kan man publicera det som en nyhet eller 
ångra det. 

 

Nedscrollad vy av att skapa en aktivitet. 
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SMS‐status så man har koll på om sms:et kommit fram till mottagaren. 

 

Extramenyn kan man själv anpassa efter de menyval man själv använder mest. 
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Genom att hålla fingret drygt mot extramenyn en sekund så kan man sedan ta 
bort och flytta menyval som man inte vill ha kvar. 

 

Bekräftelse om man vill ta bort menyvalet. 
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Startsidan som man kommer till när man startar applikationen. 

 

Växlande bland flikarna. 
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Menyn för synkronisering. 

 

Meddelande medan enheten synkroniseras. 
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Välja vilken vecka man vill arbeta med. 

 

Viktiga kontakter som reseledarna har nytta av. 
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Lägg till en kontakt. 

 

Då sittningen är fullbokad kommer ett meddelande upp när man försöker boka 
någon till den. 
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Anmälningssida till sittningen. 

 

Grupperingsalternativ till sittningssidan, samt om man ska visa incheckade 
resenärer eller inte. 
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Anmälning till sittning. 

 

Skapande av aktivitet. 
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Tillval som ska finnas på en aktivitet. 

 

Olika sorteringsmöjligheterna som finns vid boendeuppdelning. 
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Boendeuppdelning. 

 

Sida för att generera en lista. 
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Då man ska namnge en lista kommer ett tangentbord fram. 

 

Välj de attribut som ska finnas med i listan. 
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Hotellsidan där de olika hotellen listas, samt alternativen att lägga till ett hotell 
och se boendeuppdelningen. 

 

Information om ett hotell. 
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Karta med vägbeskrivning från där man är till ett specifikt hotell. 

 

Statusmeddelande medan kartan håller på att laddas. 
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Vilken vecka som hotellet i fråga kommer att användas. 

 

Uppdatering av information för hotell. 



106 
 

 

Information och statistik om en aktivitet. 

 

Startsidan för information. 
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Avprickning till sittning när en anteckning har lagts till. 

 

Meddelande vid avprickning till aktivitet och betalning saknas. 
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Avprickning till aktivitet. 

 

Olika sorteringsalternativ vid avprickning på aktivitet. 
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Liftkortslista. 

 

Olika sorteringsalternativ på liftkortslistan. 
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Liftkortslistan sorterad på liftkort. 

 

Vid utdelning av liftkort kommer ett meddelande upp om betalning saknas för en 
resenär. 
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Scanning av resenärs streckkod istället för att leta upp resenären manuellt i en 
lista. 

 

Meddelande då scanning används för att dela ut liftkort så att man vet vilket 
liftkort resenären ska ha. 
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Startsida för listor. 

 

Olika sorteringsalternativ för upphämtningslistorna. 
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Upphämtningslista. 

 

Alla meddelande som har skrivits. De tre första syns även på förstasidan. 
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Om man vill skriva ett meddelande så kommer det fram ett tangentbord. 

 

Startsidan för profil. 
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De aktiviteter en resenär är anmäld till och kan anmäla sig till. 

 

Olika alternativ vid anmälan till barrunda. 
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Anmälan till barrunda. 

 

Anmälan till sittning. 



117 
 

 

Lägga till en anteckning om en resenär. 
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C. Prototyp version 2 
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D. Prototyp version 1 
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E. Uppgifter vid användartester 
• Pricka av folk från vecka 7 på liftkortslistan både med hjälp av scanning 

samt med hjälp av manuell avprickning. 

• Skapa en lista med följande information: Namn: Telefon, Vecka 7, 
Attribut: Namn, Telefonnummer och sortera på namn. 

• Ta fram en grupperad lista per upphämtningsort med alla som ej blivit 
upphämtade än. 

• Pricka av folk som ska med på barrundan. Andreas som inte är anmäld vill 
ha information om barrundan kolla informationssidan. Anmäl sedan och 
ta betalt för Andreas och fortsätt efter det att pricka av folk till 
barrundan. 

• Leta upp Andreas Ahl utan att använda scanning och byt liftkort samt 
anmäl honom till barrundan. Gå tillbaka till startsidan och scanna Andreas 
Ahl. Lägg därefter in en betalning på hans resterande belopp.  

• Skriv en meddelandeanteckning till nyhetsflödet. 

• Skapa en aktivitet med följande information: Namn: Hopp, Tillval: Åker, 
val: Skidor och Bräda, Pris: 2€, Datum: 2010‐01‐01. 

• Ring upp hotellet Arolle och ta sedan fram en karta över hur du hittar dit. 

• Ring till huvudkontoret. 

• Lägg till en kontakt i viktiga kontakter. 

• Byt plats på Lisa och Hans i boendeuppdelningen. 

• Skicka grupp sms till alla som bor på Arolle. 

• Synkronisera med en annan enhet med hjälp av blåtand. 

• Lägg till en anteckning på Andreas Ahl. 

 

 


