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Sammanfattning 
Idag används datorer, surfplattor och mobiler i allt större utsträckning. Ett sätt att försöka minska 

utvecklingskostnader för mjukvaruföretag är att bygga ett generellt gränssnitt som fungerar på alla 

dessa plattformar. Det finns stora skillnader mellan de olika plattformarna, till exempel skärmstorlek, 

vilken inmatningsmetod som används och i vilka sammanhang plattformarna används. Denna studie har 

undersökt om det är möjligt att bygga ett generellt gränssnitt för ett affärssystem. Ett par viktiga 

faktorer som bör iakttas vid ett generellt system lyfts fram, exempelvis knappstorlek, feedback och 

komplexitet. En del av resultatet exemplifierar hur en tabell kan visas på mobiler, surfplattor och 

datorer. Slutsatsen visar att vinsten med att bygga ett generellt gränssnitt inte är tillräckligt stor i detta 

fall.  
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1. Inledning 
Idag finns det finns det flera olika plattformar tillgängliga på marknaden, till exempel datorer, surfplattor 

och mobiler, som alla har olika egenskaper. I och med att mobil datatrafik beräknas komma att öka 39 

gånger över fem år och datatrafiken växer idag 2.4 gånger snabbare än fasta bredbandsnät (Bergquist, 

2010). Så tyder det på att allt fler människor börjar använda mobiler och surfplattor, vilket innebär ökar 

att kraven på mjukvaruföretag att leverera programvara till dessa plattformar ökar. En konsekvens av att 

bygga ett gränssnitt för varje plattform kan vara dyra utvecklingskostnader eftersom olika plattformar 

har olika standarder både när det gäller design och tekniska lösningar. Ett sätt att försöka lösa detta på 

är ett bygga ett generellt gränssnitt som fungerar oavsett vilken plattform som används. (Rosén, 2012) 

Denna studie ämnar ta reda på hur väl dessa generella gränssnitt fungerar i praktiken och vilka 

konsekvenser som kan uppstå i utvecklingsprocessen och i slutresultatet. Detta görs genom en studie på 

företaget Medius i samband med att deras affärssystem Mediusflow uppgraderas till version 11. Tanken 

är att version 11 ska fungera på både datorer, surfplattor och mobiler.  

1.1 Syfte  
Vilka konsekvenser, sett till design och teknik, finns vid utveckling och i slutresultatet av ett generellt 

gränssnitt för både surfplattor, mobiler och datorer? 

1.2 Frågeställningar 
 Vilka designaspekter bör tas hänsyn till vid utveckling av ett affärssystem för både mobiler, 

surfplattor och datorer? 

 Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av ett gränssnitt för flera plattformar? 

 Vilka tekniska konsekvenser uppstår vid utveckling av ett affärssystem för både mobiler, 

surfplattor och datorer? 

 Bör ett gemensamt eller olika gränssnitt användas vid designen av affärssystemet Mediusflow?  

1.3 Formalia 
Stora delar av dokumentationen för detta projekt är på engelska. Jag har valt att inte översätta vissa 

delar av denna dokumentation, så som personas och konceptuella modellen, för att inte tappa 

betydelse i materialet. I uppsatsen används orden surfplatta och mobil, även om det i litteraturen 

hänvisas till en specifik plattform som till exempel iPad. Detta för att skapa ett mer generellt perspektiv. 

Jag har valt att inte översätta vissa engelska begrepp då det inte finns en passade svensk term.  

1.4 MediusFlow 
Mediusflow är ett IT-stöd för processer som ett företags befintliga affärssystem inte klara av. I dagsläget 

finns det färdiga moduler för ett antal vanliga processer, till exempel fakturahantering, inköp och avtal. I 

nästa generation MediusFlow ska det även finnas möjlighet att skapa ett nytt dokument och bygga ett 

flöde för detta dokument, vilket gör att det är enkelt att skapa och hantera flöden som exempelvis 

semesteransökan, tidsrapportering med mera (Rosén, 2012). Det grafiska gränssnittet för Mediusflow 

10 går att se i Figur 1 - Det grafiska gränssnittet för MediusFlow 10. (Medius, 2012) 
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Figur 1 - Det grafiska gränssnittet för MediusFlow 10   
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta stycke kommer först skillnaden mellan surfplattor, mobiler och datorer att tydliggöras sedan 

kommer olika applikationer och tekniker som kan användas för att göra ett generellt gränssnitt. Sist tas 

mer generella designprinciper upp. 

1.1 Skillnader mellan surfplattor, mobiler och datorer 
När det gäller datorer talas det ofta om program eller webbsidor medan i mobiler och surfplattor heter 

det applikationer. En applikation är det som skapar funktionalitet i mobilen eller surfplattan och skiljer 

sig på vissa punkter från ett dataprogram. (Yarmosh, 2010)  En applikation är enklare och fokuserar på 

en uppgift, till skillnad från en webbsida som fungerar som en portal och kan innehålla väldigt mycket 

funktionalitet. Hemsidor är ofta i första hand designade för att fungera på en dator (Clevenger, 2011). 

Mobiler och surfplattor har inte samma förmåga som datorer att utföra flera olika uppgifter samtidigt, 

så kallad multitasking. Även om en del mobiler och surfplattor idag har stöd för multitasking är 

prestandan bättre på en dator, då flera olika fönster kan användas samtidigt och det är lättare att växla 

mellan dessa. (Apple, 2011) 

Något som även bar tas hänsyn till är att mobiler och surfplattor har två olika vyer. Plattformarna kan 

vara i vertikalt- och horisontellt läge. Detta innebär skillnader i hur informationen presenteras figur 2. 

(Clevenger, 2011) 

 

Figur 2 – En surfplatta i vertikalt och horisontellt läge 

Mobiler har inte lika stor skärm som andra plattformar, vilket innebär att det inte finns lika mycket yta 

att representera information på. Att kunna begränsa mängden information är en viktig förutsättning för 

en bra design. En tydlig hierarki krävs för att kunna navigera och få tillgång till detaljerad information om 

så önskas. (Tidwell, 2011) Mobiler och surfplattor saknar fysiska tangentbord, vilket innebär att det är 

svårare att mata in information till dessa plattformar (Yarmosh, 2010).   

Att interagera via touch ger en mera personlig och nära upplevelse än att interagera via en mus. Musen 

har varit ledande när det gäller interaktion mellan användaren och systemet i två årtionden men att 

interagera med touch istället öppnar upp nya möjligheter. (Yarmosh, 2010) Ett exempel på detta är att 

scrollfunktionen försöks undvikas så mycket som möjligt i en dator medan i mobiler och surfplattor 

känns scrollen väldigt naturlig (Clevenger, 2011). 
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Beroende på om en mus eller touch används så varierar den så kallade träffpunkten. På en mus är hela 

knappen en träffpunkt, medan då touch, och därmed fingrar, används är det den yta av fingret som först 

träffar skärmen som är träffpunkten. Knappar och andra element som används i gränssnittet för touch 

bör vara betydligt större då en interaktion med fingrar behöver en större träffbild. En mus har väldigt 

bra precision och kan trycka på ett litet område på skärmen. Om touch används på en hemsida som är 

designad för att fungera på en dator kan ett vanligt problem uppstå, vilket brukar benämnas fat fingers 

(Wigdor & Wixon, 2011) . Detta är en kombination av två problem, det ena problemet är att en relativt 

stor del av fingret vidrör skärmen men det är bara den första delen av fingret som kommer i kontakt 

med skärmen som är träffpunkten. Användare vet inte vilken del av fingret som ger upphov till 

träffpunkten och risken finns att träffpunkten är utanför den önskade träffbilden. Det andra problemet 

som uppstår är att fingret döljer träffbilden, vilket gör att användaren inte får feedback om denne har 

tryckt eller inte. (Wigdor & Wixon, 2011) 

En mobil används utomhus, på bussen, i bilen, i affären och på många andra ställen där en dator inte 

används. Detta gör att användningsområdet för en mobil är annorlunda än för en dator. Att kunna hitta 

en vägbeskrivning till en affär är mer centralt för en mobil än för en dator, då det är större sannolikhet 

att det är en vägbeskrivning som behövs när en person sitter i bilen. Det stöd som behövs från ett 

tekniskt hjälpmedel beror alltså väldigt mycket på i vilken situation en person befinner sig i. (Tidwell, 

2011)  

En surfplatta befinner sig i gränslandet mellan dator och mobil. De vanligaste användningsområdena för 

en surfplatta är att spela spel, kolla mejlen, kolla på film, läsa nyheter och att använda sig av sociala 

tjänster som till exempel facebook. Människor gör gärna undersökningar inför ett eventuellt inköp via 

internet på surfplattan, men själva köpet görs ofta på en vanlig dator. Surfplattan är inte lika personlig 

som en mobil och används ofta av flera medlemmar i en familj. Både mobiler och surfplattor används 

ofta i sammanhang där det inte finns något direkt behov av information utan fungerar mer som 

tidsfördriv. Till exempel vara att kolla facebook under de 5 minuter en person väntar på tåget. 

Surfplattan används generellt när det handlar om längre tidsfördriv, som till exempel en timme på tåget 

hem. (Budiu & Nielsen, 2011) 

Genom användbarhetsstudier med en surfplatta på olika hemsidor har några generella aspekter 

beskrivits. (Budiu & Nielsen, 2011) 

 Vanligtvis är innehållet tillräckligt stort för att läsa men för litet för att trycka på.  

 Hemsidor fungerade relativt bra så länge det inte var några komplexa interaktioner.  

 Touchområden är för små och ligger för nära varandra, vilket leder till feltryckningar.  

 Oavsiktliga tryckningar skapade vissa problem, speciellt när det inte fanns någon bakåt knapp.  

 Det är svårt att veta vad som går att trycka på, tryckbara områden är inte markerade tydligt 

nog. 

 Användare ogillade att skriva vilket gjorde att de undvek registreringsprocesser  
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2.2 Olika applikationer 
En nativeapplikation är anpassad för en enskild tillverkares operativsystem. De största 

operativsystemen för mobiler är Andrioid, Bada, Blackberry, PlayBook OS, iOS, Symbian, Windows 8 och 

Windows phone. (Software, 2012) Fördelen med att bygga en Native applikation är att den ofta fungerar 

bättre med hårdvaran på plattformen vilket leder till en bättre presentanda. Nackdelen är att den bara 

fungerar för det operativsysmet som applikationen byggs för (Software, 2012). Olika operativsystemen 

använder sig av olika programmeringsspråk, vilket gör att det är svårt att återanvända kod i 

utvecklingsprocessen. (Clevenger, 2011) 

En webbapplikation är en länk på skrivbordet i en surfplatta eller på en mobil som går direkt till en 

vanlig hemsida. Hemsidan kan vara anpassad för mobilen eller surfplattan.  Den stora fördelen med 

webbapplikationer är att de tillhandahålls på webbserver vilket innebär att det inte behövs något sätt att 

installera eller uppdatera applikationen. Dessa byggs med samma programmeringsspråk som webbsidor. 

Nackdelen med dessa är att de är helt beroende av att det finns uppkoppling mot internet, samt att de 

saknar stöd för plattformsspecifika funktioner som till exempel kamera. Webapplikationen har en sämre 

prestanda än nativeapplikationer då det inte har lika bra hårdvarustöd och måste skicka allt innehåll 

över webben. (Clevenger, 2011) 

En hybridapplikation är en kombination av en nativeapplikation och webbapplikation. Den kan vara till 

största del webbapplikation eller till största delen nativeapplikation eller någonstans mitt i mellan. Dessa 

byggs genom att linda in webbapplikation i en wrapper, som är som ett skal som lindas runt 

webapplikationen. Hybridapplikationer har möjlighet att utnyttja de fördelar som finns för 

webbapplikationer och nativeapplikationer. Nackdelen är att de fortfarande har samma nackdelar som 

de olika applikationerna beroende på hur de byggs. (Clevenger, 2011) 

2.3 Responsive design 
Responsive design är att identifiera skärmstorleken på mobiler, surfplattor och datorer för att sedan 

kunna anpassa layouten av den information som visas. Genom att ta reda på vilken skärmstorlek som 

används går det att göra förändringar i layouten. En knapp kan till exempel flyttas runt på skärmen, 

ändra storlek eller till och med tas bort. Vissa komponenter byggda för att fungera med responsive 

design, vilket innebär att en lista till exempel kan sträckas ut eller komprimeras så att hela innehållet 

syns på skärmen. (Marcotte, 2011) 

2.4 Generella designprinciper 
Feedback handlar om att ge användaren information om vad för handling som har utförts, en handling 

kan vara ett trycka på en knapp, skicka ett dokument eller något annat som görs i ett system. Om 

användaren skriver en bokstav på ett tangentbord bör den synas på skärmen. Om användaren inte får 

feedback finns det risk att användaren kommer att upprepa handlingen som nyss gjordes. Feedback ger 

användaren möjlighet att korrigera och förändra ett beteende. Brist på feedback är en förklaring till 

varför många system är så svåra att använda och lära sig. (Norman, 1988) Varje handling som 

användaren gör bör följas av feedback. Feedback kan se ut på många olika sätt och det är viktigt att 

tillhandhålla en lämplig feedback. Hur denna feedback ska se ut är svårt att definiera, det viktiga är att 

det ge användaren en tydlig bild av som händer i ett system. (Saffer, 2010) 
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Feedforward handlar om att ge användaren information om vad som händer i ett system innan du utför 

en handling. Feedforward ger användaren bättre självförtroende, eftersom det avslöjar vad som 

kommer hända innan de gör något. (Saffer, 2010) 

Människor förstår och interagerar med system baserat på den mentala bild de har skapat av systemet 

från tidigare erfarenheter. När den handling som utförs stämmer överens med den mentala bilden som 

användaren har så kommer det ske en förstärkning av den mentala bilden, i motsatt fall kommer den att 

försvagas. Inom designområdet finns det två typer av mentala modeller, hur systemet fungerar, och hur 

personer interagerar med systemet. (Lidwell, Holden, & Butler, 2010) 

Navigation är att förflytta sig mellan olika fönster, menyer eller placeringar på samma sida. Detta är en 

belastning för användaren, anledningen är att användaren måste ta reda på vart i systemet han befinner 

sig i och har tas sig dit han vill och för att göra det krävs det någon form av arbete.  (Cooper, Reimann, & 

Cronin, 2007) 

För att det ska gå så snabbt som möjligt att lära sig ett system är det viktigt att inlärningstiden är rimlig. 

Varje ny funktion kommer göra att systemet blir svårare att lära sig. Komplexiteten i systemet ökar för 

varje funktion som läggs till.  Om ett system består av fem funktioner tar det exempelvis fem minuter att 

lära sig systemet, om en ytligare funktion lägg till är det större sannolikhet att det tar åtta minuter att 

lära sig alla sex funktioner, än förväntade sex minuter. (Johnsson, 2010) 

Om virtuella objekt och handlingar är metaforer för objekt och handlingar i den verkliga världen, kan 

denna kunskap föras över till systemet. Metaforer ger användaren ett verktyg för att lättare förstå hur 

saker fungerar i systemet. Ett dokument i en mapp på en dator representerar alltså hur information 

sparas i verkligheten där det finns dokument som sparas i mappar. (Apple, 2011) 

Hick’s Law säger att den tiden det tar för användaren att fatta ett beslut bestäms av antalet möjliga 

alternativ denne har. Att dela upp alternativen i olika grupper har visat sig öka beslutstiden. Om tio 

alternativ skulle delas upp i två kategorier med fem alternativ i varje skulle det ta längre tid att fatta ett 

beslut, än att välja från all tio direkt. (Saffer, 2010) 

Tiden det tar att förflytta sig för en användare till dennes slutgiltiga mål beror på två saker; distansen till 

objektet och storleken på objektet, detta kallas Fittz Law. Knappar bör vara i rimlig storlek, ju mindre en 

knapp är desto svårare är det att trycka på den. Hörn och kanter är väldigt bra ställen att sätta menyer 

och knappar på eftersom musen stannar vid kanten. En meny som öppnas i närheten av där musklicket 

görs kommer kunna öppnas snabbare eftersom distansen minskas. (Saffer, 2010) 

När en handling utförs förväntas någon slags effekt. När handlingen motsvarar den förväntade effekten 

är mappningen bra eller neutral. När handlingen inte motsvarar den förväntade effekten är mappningen 

dålig. När datormusen förflyttas åt höger över det fysiska skrivbordet och muspekaren på skrivbordet på 

datorn förflyttas åt vänster, det är ett exempel på dålig mappning.  (Lidwell, Holden, & Butler, 2010) 

Människors visuella system försöker skapa mening med vad som uppfattas, detta innebär att hjärnan 

försöker skapa samband i det som upplevs. Människor ser figurer och objekt snarare än hörn, linjer och 
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områden. Människor ser hellre ett hjärta än de två böjda linjerna som formar själva hjärtat. Objekt som 

är nära varandra relativt till andra objekt upplevs grupperade medan objekt som inte är nära varandra 

upplevs icke grupperade. Objekt som är lika varandra upplevs grupperade medan andra objekt är 

neutrala. Att gruppera objekt underlättar i situationer då funktioner är kopplade mot varandra, till 

exempel piltangenterna på en dator. (Johnsson, 2010) 
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3. Metod 
Målet med denna studie är att utvärdera hur väl det går att utveckla samma gränssnitt för mobiler, 

surfplattor och datorer. Detta kommer ske med en omdesign, av systemet Mediusflow, som följer 

metoden målstyrd design. Designen kommer testas på iPad, iPhone och PC. Denna studie utgår ifrån en 

existerande kravspecifikation som tagits fram genom en undersökning med personas, och utifrån det 

kommer en design att göras. figur 3

 

Figur 3 Denna figur visar den målstyrda design processen. Boxarna som har en kryssad ruta är gjorda sedan tidigare och de 
okryssade boxarna kommer utföras i denna studie. 

3.1 Målstyrd design 
Målstyrd design handlar om att förstå användare, vilka behov och mål som denne har. Detta undersöks 

primärt genom observationer och intervjuer, men även andra metoder bland annat fokusgrupper 

används ibland. Datainsamlingen resulterar i kvalitativ data som behöver analyseras djupare. Målet är 

att försöka hitta mönster kring vilka behov och mål som finns hos användaren. Ur dessa mönster skapas 

krav samt fiktiva användare som kallas personas.  Personas ska representera användarna och fungera 

som ett verktyg för att förstå deras behov och mål. Genom att använda personas i designprocessen är 

det lättare att prioritera vilka funktioner som är de mest centrala för användaren. (Cooper, Reimann, & 

Cronin, 2007) 

Utifrån personas och kraven skapas den generella strukturen för systemet. Sedan kan ett övergripande 

flöde skapas, en konceptuell modell över system, för hur systemet är tänkt att fungera. Denna 

konceptuella modell används tillsammans med krav och personas för att skapa wireframes. Detta är en 

övergripande skiss av systemet som visar vilka delar som ska finnas med och vart de olika delarna ska 

vara placerade. Både den konceptuella modellen och wireframes är verktyg som gör det lättare att 

fokusera på den övergripande strukturen utan att gå in för mycket på detaljer. (Saffer, 2010) För att 

kunna skapa en bra grundstomme krävs en mängd designprinciper, som visar vilka interaktionsmönster 

som fungerar bra. Tanken med den övergripande strukturen är att få ett stabilt designkoncept som visar 

den logiska strukturen för systemet där detaljer kan fyllas i. (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007) 
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När den övergripande strukturen är färdig påbörjas detaljdesignen, här läggs ett större fokus på detaljer 

och hur enskilda funktioner fungerar. Det är även nu den grafiska biten kommer in, så som storlek på 

teckensnitt, ikoner och andra grafiska element. (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007) 

Oavsett hur mycket tid som läggs ner på design, kommer det alltid att uppstå problem eller frågetecken 

vid utveckling av systemet, eftersom det är nästintill omöjligt att förmedla alla aspekter av designen. 

Därför är det viktigt att vara med under utvecklingsprocessen och vara ett stöd om det dyker upp 

oklarheter eller tekniska aspekter som bör tas hänsyn till. (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007) 

Att göra djupgående undersökningar resulterar i mer kunskap men det är sällan något som företag är 

intresserade av att göra då de ofta redan ligger bakom tidschemat. Att använda sig av redan existerade 

kunskap kan ibland motiveras då en ny undersökning inte tillför tillräckligt mycket ny kunskap till hur 

mycket tid som läggs ner. Att ta hänsyn till tidigare kunskap är viktig del i design processen vilket gör att 

det ibland är bättre att börja designen även det den optimal mängd bakgrundsdata finns. (Norman, 

2011)  

3.2 Tillämpning av målstyrd design 
Då datainsamling och skapandet av personas och krav sedan tidigare var gjort så lades fokus på att ta 

fram en övergripande struktur och detaljdesign. På Medius är detta ett stort projekt som löper under ett 

års tid, så därför kommer denna studie inte resultera i en färdig detaljdesign. Målet är att hitta en 

grundläggande struktur för systemet. Även om det finns vissa brister i det existerade material, vilket 

skulle kunna motivera mer djupgående undersökningar innan designen påbörjas, togs beslutets att 

påbörja designen direkt.  

3.3 Systemkrav 
Tidigare insamlad data från företaget har tagits fram genom semi-strukturerade intervjuer med kunder 

samt genom expertkunskap inom företaget. Utifrån detta har en mängd krav och personas skapas av 

personer inblandande i projektet sen tidigare. Det fanns två uppsättningar personas varav en 

uppsättning har använts i denna studie. Kraven finns inte redovisade i denna uppsats då de är väldigt 

omfattande men har används till viss del. Personas och strukturen på systemet innan omdesignen bör 

vara tillräckligt för att redovisa vilka designbesluts som tagits.  

Nedan presenteras de två Personas som ligger till grund för designen: 
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3.4 Persona 1 

 

Figur 4 - Detta är Anna, en av de personas som skapats tidigare, diagrammet längst ner är en sammanfattning av de punkter 
som är viktiga för Anna. 
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3.5 Persona 2 

 

Figur 5- Detta är Eva, en av de personas som skapats tidigare, diagrammet längst ner är en sammanfattning av de punkter 
som är viktiga för Eva. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt beskriv först designen och sedan implementationen av designen .  

4.1 Design  
Designdelen som följer den målstyrda designen. 

4.1.1 Konceptuell modell  

I Fel! Hittar inte referenskälla.presenteras den konceptuella modellen för vad systemet ska kunna 

antera. För att få en tydlig förståelse för vad systemet faktiskt gör valdes det att använda ordet 

dokument. Detta för att illustrera att systemet är tänkt att ersätta dokumentflöden. Att använda en 

metafor på detta sätt gör det enklar att förstå hur systemet är tänkt att fungera. En gemensam grund för 

hur systemet ska tänkas fungera är en förutsättning i utvecklingsprocessen.  

 

 

Figur 6 - Konceptuell modell över det generella flöde som MediusFlow bör klara av att hantera 

4.1.2 Övergripande struktur 

Inkorgen för fakturor är den mest grundläggande funktionen och därför kommer denna design att 

fokusera på den. Vilken plattform som kommer användas beror på vilken situation användaren befinner 

sig i. Det sågs som mest tänkbart att Anna, Persona 2, skulle använda mobilen och surfplattan och 

huvudfokus lades därför på denna persona. Detta beror på att hon enligt personan vill ha tillgång till 

flera olika plattformar medan Eva, Persona 1, jobbar till stor del framför datorn. Evas uppgifter är mer 

krävande vilket hanteras bättre av en dator då den är bättre på att hantera mer komplexa interaktioner, 

eftersom att en dator har en större skärm, mer precision i musen och bättre förmåga att multitaska. För 
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att kunna tillfredsställa Evas behov kommer en separat vy för mer komplexa interaktioner skapas för 

inkorgen.   

Utifrån de krav som fanns skapades en övergripande struktur över vilka delar som bör finnas i systemet 

för både Eva och Anna, detta går att se i figur 7. Olika funktioner delades upp i två delar; avancerade 

funktioner och grundlägga funktioner. Detta gjordes genom att jämföra behoven mellan Anna och Eva. 

 

Figur 7– Struktur över MediusFlow 

Att skapa två separata layouter var en förutsättning för att kunna minska komplexiteten i systemet. 

Detta har flera positiva effekter, det blir lättare att ta beslut och skapar en snabbare inlärningsperiod för 

användaren. Att dela upp systemet på detta sätt är en viktig förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

göra en design som fungerar på datorer, mobiler och surfplattor.  

4.1.3 Detaljdesign  

Detaljdesignen fick ett lite utrymme i denna studie, eftersom det mesta handlade om koncept nivå las 

inte så mycket fokus där. Eftersom färdiga ramverk används användes dessa komponenter.  

4.1.4 Utvecklingsstöd 

Under processens gång fördes hela tiden diskussioner med programmerare. Då vi satt i samma rum blev 

detta en naturlig del i processen.   

4.1.5 Design problem 

Hur informationen ska presenteras så det passar alla plattformar skärmar är en av de största 

utmaningarna. I detta fall var det mycket information som skulle visas samtidigt och att dela upp 

informationen i flera sidor för en dator var inte aktuellt. Då navigering är en form av belastning som bör 

undvikas vill vi försöka representera så mycket information som möjligt på samma sida när användaren 

sitter vid en stor skärm medan på en liten skärm finns måste samma mängd information delas upp på 

flera sidor.  
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 Att kunna hitta en struktur som gjorde att det gick att behålla datorns effektivitet samt att kunna visa 

informationen på mobilen var viktigt. Även om responsive design kan förändra layouten finns det 

begränsningar på vad som kan göras.  

En viss osäkerhet förelåg gällande hur designen skulle fungera när den skulle tillämpas, därför valdes att 

implementationen skulle utföras relativt tidigt för att testa den grundläggande strukturen och allt var 

möjligt att göra. Målet var att ha en sida för datorn och surfplattan, se figur 8, och två sidor för mobilen, 

se figur 9. Att ta bort viss information var inte aktuell för mobilen då alla delar var väldigt centrala för 

inkorgen.  

 

 

Figur 8 – Design för datorer och surfplattor 
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Figur 9 - Design för mobiler 

Ett annat problem var hur informationen skulle presenteras eftersom, det skulle vara ett generellt flöde 

var det svårt att specificera vad för slags information det handlar om och hur mycket plats det kommer 

att ta. Ett riktmärke var funktionen att kontera olika fakturor. Denna kräver, i extremfallen, en tabell 

med 17 dimensioner, vilket innebar en utmaning.  
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4.2 Implementation 
Den första implementationen av systemet som testades under detta projekt ses nedan i figur 10. Något 

som visade sig vara positivt var att de flesta kontroller fungerade relativt bra att använda både med 

musen och med touch. En rullgardinsmeny lista anpassar sig väl till touch och alternativen visas i ett 

mycket större fönster än på en dator. 

 

Figur 10– Första designen 

Ett stort hinder med denna struktur var att den inte delade upp sig som det var tänkt för mobilen. Detta 

skulle säkert gå att lösa genom att jobba vidare med att ändra layouten med responsive design men 

detta ansågs som tidskrävande. Därför valdes att parallellt med den första designen testa en annan 

utgångspunkt.  

En annan utgångspunkt valdes, vilket innebar att försöka hitta ett ramverk som kändes lämpligt för de 

systemkrav som fanns från systemet sida. Detta ledde till att ett ramverk för mobiltelefoner skulle testas 

för att se om det gav ett bättre resultat. Detta var designat för att fungera bra för mobiler från början så 

det kunde förhoppningsvis ge en mycket bättre känsla av att vara en applikation samt lösa problemet 

med layouten. Det som var positivt med detta ramverk var att det fanns det en färdig struktur som 

lämpade sig för både surfplattor och mobiler, som figur 8 och figur 9 visar. Resultatet går att se i figur 

11.  
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Figur 11– Designförslag 2 

Nackdelen med detta ramverk var att det fanns vissa buggar som ställde till det. Designen var heller inte 

särskilt lämpad för en dator då layouten har ett utseende som användaren förknippar med 

applikationer.  Dessutom var ramverkets prestanda inte imponerade. Det tog lång tid att ladda sidorna 

samt att det fanns en fördröjning i touchen som gjorde att systemet upplevdes hackigt. Detta får väldigt 

allvarliga konsekvenser eftersom det påverkar feedbacken till användaren och användarupplevelsen blir 

sämre. Då applikationer bör leverera en bättre användarupplevelse än vad som förväntas av många 

hemsidor är detta inte acceptabelt.  

Ett annat problem var hur informationen skulle representeras. Ett affärssystem innehåller många gånger 

data i tabellform. Hur detta ska visas på mobiler, surfplattor och datorer på ett bra sätt är en utmaning. 

Ett mönster som visade sig fungera relativt bra var att representera information som kort i stället för i en 

tabell. En tabell innebär att informationen byggs på bredden, i ett kort representeras information i en 

fyrkantig låda vilket staplar informationen på höjden. För att separera information används teorier för 

människors visuella system där information som tillhör varandra representeras i samma kort, 

gruppering. Genom gruppering förstår användaren att denna information hör ihop. Dessa kort anpassar 

sig väldigt på ett naturligt sätt till olika skärmstorlekar. I en mobil kan dessa representeras i en lång lista, 

se figur 12 a. Då det känns naturligt att använda scrollen för mobilen fungerar detta mönster bra. 
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Används istället en större skärm är det lättare att utnyttja hela skärmytan genom att göra rader med 

korten, se figur 12 b Att representera information på detta sätt ger inte samma översikt som att 

representera det som en tabell i datorn. Detta ersätter inte på något sätt en tabell, utan bör framförallt 

användas om det är en mindre mängd information som bör kunna ses på både datorer, surfplattor och 

mobiler.    

 

Figur 12– A) kort i lång lista B) Kort i rader 
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5. Resultatsammanfattning 

Vilka designaspekter bör tas hänsyn till vid utveckling av ett affärssystem för både mobiler, 

surfplattor och datorer? 

Ett av de största problemen med att utveckla ett gränssitt för mobiler, surfplattor och datorer är inte att 

det är omöjligt utan snarare att det kräver mer tid. Genom att designa för mobiler, surfplattor och 

datorer blir det också fler saker att tänka på samtidigt vilket gör att designprocessen blir mer 

komplicerad. Det gäller att hitta komponenter som fungerar bra på alla plattformar. Varje designbeslut 

måste tänkas igenom för varje plattform, vilket blir mer tidskrävande och sätter större begränsningar på 

hur designen går att utformas. De största konflikterna i denna studie uppstod vid design av touch och 

mus eftersom designriktlinjerna är så olika. De största skillnader är storleken på elementen och 

feedback på touch. 

Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av ett gränssnitt för flera plattformar? 

Fördelen med att använda sig av ett gränssnitt för flera plattformar är att det lättare att hålla 

information konsekvent eftersom de bara behöver uppdateras på ett ställe. Ofta är det mycket 

bakomliggande funktionalitet som inte syns och om detta byggs direkt i applikationen ökar fördelarna 

att kunna använda sig av samma gränssnitt. I detta fall var funktionaliteten anpassad för att kopplas 

samman med olika vyer vilket gjorde att vinsten med att använda sig av ett gränssnitt minskar. 

Underhållskostnaderna, att testa och rätta, minskar även eftersom det bara är en typ av kod som 

behöver underhållas.  

Nackdelar med att bara använda sig av ett gränssnitt är att det sätter större begränsningar på vad som 

går att göra. Istället för att kunna använda sig av mönster som fungerar bra på olika plattformar så 

måste mer generella mönster hittas. Detta sätter begränsningar och i värsta fall kan det påverka 

upplevelsen av alla tre plattformarna negativt. Möjligheten att bygga ett bra gränssnitt ökar om en 

separat lösning görs för varje enskild plattform. Om det är mycket komplex data försvåras processen, ju 

enklare en hemsida är, desto mer ökar värdet att bygga en hemsida som fungerar på alla plattformar 

eftersom antal faktorer som bör tas hänsyn till minskar.  

Vilka tekniska konsekvenser uppstår vid utveckling av ett affärssystem för både mobiler, 

surfplattor och datorer? 

Det ställs höga krav på en applikation att den ska ha bra användarupplevelse, där också prestanda är en 

viktig faktor. Framförallt när det gäller feedback på touch då minsta fördröjning märks och påverkar 

upplevelsen. Detta är en faktor som tyvärr påverkas av att applikationen byggs som en hybridapplikation 

och inte som en nativeapplikation.  Mycket beror på det ramverk som används och de som finns idag är 

inte helt optimala för att få en riktigt bra användarupplevelse. Det kommer förmodligen hända rätt 

mycket på detta område i framtiden, då det än så länga är en relativt ny teknik.  

Andra tekniska problem som uppstår är hur responsive design fungerar i verkligheten. I teorin är det en 

väldigt bra metod men i praktiken innebär det väldigt mycket jobb att anpassa layouten så som det är 

önskvärt. Vid flera tillfällen har det inte fungerat som det var tänkt, vilket innebär mycket småfix för att 



21 
 

få det bra. Ett exempel är scrollen som måste anpassas så den funkar både för touch och mus på ett bra 

sätt.  

Bör ett gemensamt eller olika gränssnitt användas vid design av affärssystemet Mediusflow?  

I denna studie anser jag att det inte är lämpligt att använda sig av ett generellt gränssnitt för 

MediusFlow, då komplexiteten på informationen i mediusflow är stor. Det finns många olika funktioner 

och interaktioner som tar mycket plats. Även om surfplattor och datorer har ungefär lika stor skärm 

finns det stora skillnader mellan hur touch och mus används vilket innebär att separata gränssnitt bör 

användas även där.  
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6. Diskussion 
En designaspekt som påverkar designen av systemen är att storleken på elementen måste förstoras för 

att fungera bra på touch. Detta medför vissa nackdelar, till exempel att representera lika många objekt 

på skärmen. Ur ett design perspektiv blir det svårare att göra en bra design eftersom mer tid måste 

läggas på att prioritera de viktigaste objekten. Kan dessa prioriteringar utföras utan att allt för mycket 

funktionalitet försvinner, är det positivt ur ett användarperspektiv på flera sätt. Detta beror på att 

många av de generella designprinciperna tillämpas på bättre sätt. Fittz law (Saffer, 2010) till exempel 

säger att det går fortare att förflytta sig i systemet genom större träffpunkter. Även inlärningen 

(Johnsson, 2010) påverkas även positivt av större objekt, detta på grund av att det inte får plats lika 

många objekt på samma sida, vilket innebär mindre komplexitet och snabbare inlärning. Att kunna 

minska mängden funktioner kan uppnås genom att ha en väldigt bra bild över vilka behov som finns hos 

användaren.  Genom att veta behoven går det att prioritera bort funktioner eller gömma funktioner som 

inte används så ofta.  

Navigering (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007) är en intressant aspekt. Det krävs mer navigering för en 

mobil, eftersom skärmen är mindre, för att visa samma mängd information som på en dator. Navigering 

är en belastning för användaren som helst ska undvikas. Detta gör det svårare att designa för en mobil, 

speciellt om det är en större mängd information som hänger ihop. Om det hela tiden blir inslag av 

navigation kan det bli väldigt irriterade för en användare. Om navigeringen blir irriterande beror på hur 

interaktionen mellan de olika sidorna ser ut. Om vi tittar på exempel i figur 7 och figur 8 där vi bröt upp 

navigeringen för mobilen men inte för surfplattan och datorn är det en navigering som fungerar bra 

enligt min åsikt eftersom det går att separera de olika delarna på ett bra sätt. Detta beror på att det går 

att skilja informationen på ett logiskt sätt och att navigeringen inte sker vid kritiska tillfällen. En större 

skärm ger i det här fallet en bättre användareupplevelse då navigationen minskar. Navigering är en 

aspekt som gör det svårare att designa för både mobilen, surfplattan och en dator eftersom det inte 

alltid finns naturliga sätt att bryta upp informationen i mindre delar. Detta försvårar designprocessen 

och gör det svårare att hitta bra lösningar som fungerar på surfplattan, mobilen och för en dator.  

Något som är väldigt påtagligt är hur stort inflytande de tekniska delarna har på hur designen i slutändan 

ser ut. Då det många gånger är färdiga komponenter och ramverk som används kommer kvalitén på 

dessa påverka resultatet både vad det gäller prestanda och hur väl de hanterar designprinciper. Detta 

gör att generaliseringen av detta resultat minskar eftersom mycket beror på de enskilda komponenterna 

eller tekniken. Det går till exempel att tänka sig att ett färdigt ramverk som hanterar denna typ av 

interaktioner tas fram som gör det väldigt enkelt att bygga bra generella gränssnitt.  

Då jag har tolkat en viss mängd redan insamlad data finns det utrymme för misstolkning av materialet. 

Jag tyckte personas hjälpte mig att tänka mig in användarens situation, hade jag tillverkat dessa själv 

skulle jag nog kunna relatera till dem ännu mer om jag träffat och pratat med personerna som personan 

bygger på. Viss försiktighet bör iakttas då det inte finns någon tillgång till grunddatan för persona men 

hög reliabilitet verkar föreligga då det finns två uppsättningar personas som visar stora likheter, även 
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om det finns vissa skillnader i hur informationen presenteras. En brist med de personas som finns är att 

de fokuserar på ett enskilt flöde medan systemet kommer bli mer generellt och hanterar flera olika 

flöden i slutändan. Överlag tror jag att det var positivt att jag inte gjorde undersökningen eftersom det 

hade inneburit att mindre tid hade kunna läggas på designen. Vad det gäller kommunikationen av krav 

finns det alltid rum för förbättringar. Att ha återkoppling till användare under designprocessen är något 

som jag saknade, vilket jag tror hade förbättrat resultatet ytterligare.   

Något som kunde gjorts annorlunda med denna studie var att inte lägga så stort fokus på surfplattor i 

början av processen, det hade varit mer givande att ha en större fokus på mobiler i början. Skillnaderna 

mellan en dator och mobil är betydligt mer extrema än mellan en surfplatta och en dator. Vilket hade 

gjort det lättare att fokusera på de största skillnaderna.  

Resultatet som denna studie har tagit fram ger vägledningen till vilka faktorer som är viktiga att tänka på 

om ett generellt gränssnitt ska tas fram. Arbetsprocessen har fungerat bra och något som var väldigt 

positivt med denna studie var det nära samarbetet med programmerare. En bra kommunikation med 

programmeraren upplever jag som det mest centrala för ett lyckat system. Det kan finnas hur många bra 

idéer som helst men utan att kunna kommunicera dessa idéer gör att de stannar som idéer, det är 

programmeraren som gör att dem blir verklighet. Att programmeraren har någon att bolla idéer med är 

väldigt bra, då jag tror att det är lätt fokusera på vad som är enkelt att göra som programmerare och 

inte vad som är bäst för användaren.  

Denna studie förstärker bilden av att mer komplexa interaktioner bör designas separat för de olika 

plattformarna. Så om det inte är väldigt komplex information och det räcker med att det ska kännas som 

en hemsida är det lämpligt att användas sig av ett gränssnitt för flera plattformar. Designmässigt är det 

svårare att bygga en hemsida för datorer, surfplattor och mobiler, men det är fortfarande möjligt så 

länge mängden information som ska presenteras är rimlig. Den stora vinsten är att ha ett gränssnitt som 

fungerar på alla plattformar oavsett vilket operativsystem som används men att det i detta fall inte var 

värt besväret att försöka bygga ett gränssnitt för alla plattformar. Detta beror mycket på hur 

systemkraven för systemet ser ut och detta resultat baseras på just Medius system. Hur den lätt den 

bakomliggande funktionaliteten enkelt kan användas på olika vyer är även det en viktig faktor, eftersom 

det gör det lättare att bygga separata vyer. 
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7. Slutsats 
Baserat på de designförslag som har utformats blir slutsatsen att den största vinsten ligger inte i att 

bygga ett system som fungerar på alla plattformar. Det är relativt enkelt att bygga separata vyer för 

varje plattform, vilket innebär att är vinsten i detta fall inte är tillräckligt stor för att bygga ett generellt 

gränssnitt. De designaspekter som påverkar resultatet mest är skärmstorleken och skillnaden mellan 

touch och mus. Detta innebär att storleken på objekten måste göras större för att fungera bra på touch. 

Designen påverkas på flera sätt eftersom mindre antal objekt kan visa på samma yta. Även 

skärmstorleken på mobilen påverkar mängden information som kan representeras, även om detta går 

att lösa till viss del genom att lägga till ytterligare ett navigeringssteg. Denna typ av generella gränssnitt 

inte är lämplig om det handlar om komplexa system.  
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8. Framtida forskning 
Resultatet av den design som tagits fram beror väldigt mycket på vilket ramverk som används för att 

implementera designen. Det hade varit intressant att utvärdera flera ramverk för att se om det finns 

andra som fungerar bättre. När det gäller att hitta generella mönster för vad som fungerar bra för 

datorer, surfplattor och mobiler så finns det mycket jobb att göra. Att ta ett steg vidare och skapa ett 

ramverk utifrån den generella struktur jag har tagit fram vore intressant eftersom det kan vara ett steg 

för att i framtiden lättare kunna utveckla generella gränssnitt.  
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