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Abstract 
Att bara slänga ihop ett användargränssnitt är inte särskilt svårt. Det svåra 

ligger i att göra det på ett sådant sätt att användaren känner tillförlitlighet och 

förtroende för det. Genom att titta på teorier om hur vi uppfattar och tar till oss 

information och hur information kan anpassas för att nå ut till målgruppen, kan 

man få fram ett gränssnitt som uppfyller några kvalitativa komponenter som 

utgör användbarhet; learnability, efficiency, memorability, errors och 

satisfaction. Informationsdesign ger oss verktygen för att uppfylla dessa krav. 

Att formge efter gestaltlagar, organisera med tydlig struktur och genomarbetad 

taxonomi med tydliga etiketter, skriva tydliga trovärdiga och språkanpassade 

texter och minimera bruset genom att ta bort överflödig information bidrar till 

god informationsdesign. I intervjuer med sex användare får jag veta att de 

känner osäkerhet, tveksamheter, förvirring och i några fall rädsla när de 

använder användargränssnittet på sin arbetsplats. Under rubriken 

”Implementering av god informationsdesign” ger jag exempel på hur dessa 

brister kan motverkas; bland annat genom att ändra på hur de navigerar. 

Genomgången av dessa teorier och principer visar att god informationsdesign 

ger en säkrare användning. 
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Inledning 
Ett datasystem kan inte utvecklas utan att man tittar på vem som ska använda 

det. Systemutveckling handlar därför inte bara om själva konstruktionen av 

systemet utan även om att förstå verksamheten och de behov av stöd som 

användarna har. Informationsdesign handlar om att på ett klart och tydligt sätt 

kommunicera information till den berörda målgruppen. 

Jag vill titta på hur man genom att tillämpa de principer som finns inom 

informationsdesign kan få ett system som är användarvänligt och intuitivt. Ett 

sådant system skulle ha hög reliabilitet och det skulle öka säkerheten i att 

använda det. 

Ett kassasystem i en butik eller på en restaurang får inte vara utformat på ett 

sådant sätt att kassören eller servitrisen riskerar att trycka in fel summa. En 

operatör vid ett kärnkraftverk måste snabbt kunna förstå och ta till sig ett 

felmeddelande eller annan information för att inte riskera att ett allvarligt fel 

uppstår. Eller som i den fallstudien jag kommer att titta på och presentera; Där 

användargränssnittet på den terminal expeditörerna använder för 

varuplockning leder till tveksamheter och att nyanställda i mellan åt behöver 

stanna upp för att knappa in kommandon i systemet och på så sätt hindrar 

bakomvarande trafik och skapar inte bara ett stopp i trafikflödet utan även 

irritation och osämja. 

Upplägget i min c-uppsats är att ge läsaren en övergripande förståelse för vad 

god informationsdesign innebär och vad det innefattar. Jag har gått igenom 

många teorier och mycket litteratur och tagit ut de delar som jag tycker ger en 

grundläggande förståelse i hur vi uppfattar och tar till oss information. Även 

hur denna information bör utformas och organiseras för att lättare förstås och 

tas in av användaren. 

Dessa teorier och designprinciper kan appliceras på alla användargränssnitt. 

Men för att göra det lite mer konkret har jag gjort en fallstudie på ett befintligt 

användargränssnitt. Jag har intervjuat några av dess användare för att höra vad 

de tycker brister i det system de använder på sin arbetsplats idag. Efter det 

kommer jag att gå igenom hur man med hjälp av de teorier jag presenterar kan 

undvika de bristerna. 

Problemformulering 

Hur kan man med hjälp av god informationsdesign få fram ett mer intuitivt, 

lättanvänt och effektivt användargränssnitt? 
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Syfte 

Mitt syfte är; att påvisa hur man kan använda principer inom 

informationsdesign för att uppnå fördelar som användbarhet, 

användarvänlighet; att om man följer dessa principer kan man säkerställa att 

den produkt man tar fram verkligen är anpassad efter målgruppen och fungerar 

efter dess behov. Ett system med hög reliabilitet leder till att användaren 

känner sig säker i att använda produkten och kan därmed utföra sitt arbete på 

ett tryggt och säkert sätt. 
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Teori 

Inledning 

Jag har i mitt arbete använt mig av teorier och principer inom 

informationsdesign. Ett väl utformat användargränssnitt blir mer intuitivt och 

gör det lättare för användaren att lära sig och bli mer effektiv i att använda det. 

Ett mer lättförståeligt gränssnitt gör att användaren till exempel inte behöver 

ha en lathund för att minnas tangentbordskommandon och det minskar 

riskerna för att användaren trycker fel och tvingas backa i systemet, vilket inte 

bara kan skapa fel och irritation utan även tar tid. 

Jag kommer här gå igenom vad jag menar god informationsdesign innefattar. 

Det är givetvis mycket mer än bara det jag tar upp men jag anser att detta ger 

en bra förståelse för innebörden och vikten av informationsdesign. 

Informationsdesign bygger delvis på hur vi människor uppfattar vår 

omgivning genom kognition och perception. Jag har därför valt att titta lite 

närmare på visuell perception då det är det främsta sättet vi människor tar till 

oss ett användargränssnitt. 

Jag har även valt dessa för att ge en förståelse för hur principerna inom 

gestaltlagarna fungerar. Ta det här med närhetsprincipen. Det visuella 

systemet kan bara hantera ett spatialt område i taget (Wolfe, s 203). Det skulle 

innebära att om man placerar liknande information i närheten av varandra, till 

exempel knappar med liknande funktioner, så uppfattas de som i en grupp och 

användaren kan lättare särskilja eller lokalisera dem. 

Mads Soegaard ger ett bra exempel på hur man tillämpat Likhetsprincipen i 

webbläsare Opera (Soegaard): 

 

Figur 1: Exempel på hur webbläsaren Opera använder likhetsprincipen för att gruppera. 
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Genom att använda en annan bakgrundsfärg på några av menyalternativen 

uppfattas de som att de hör ihop. De fyra första menyalternativen har en 

likadan grå bakgrundsfärg som grupperar dem från nästa grupp menyalternativ 

som har en vit bakgrundsfärg (se figur 1). 

Ett annat exempel på en gestaltlag som används inom gränssnittsdesign är 

figur/grund. Om vi tittar på en användare som använder Adobe Photoshop på 

en dator med Mac OS X; där är det svårt att särskilja figur (bilden man arbetar 

med) från bakgrunden då öppna applikationer bakom Adobe Photoshop syns 

på arbetsytan (se figur 2). Det gör det svårt att se vad som tillhör programmet 

eller inte. 

 

Figur 2: Adobe Photoshop på en dator med Mac OS X. 

Om vi jämför med hur det ser ut för en användare som använder Adobe 

Photohop på en PC med Microsoft Windows 7 (se figur 3): 

 

Figur 3: Adobe Photoshop på en dator med Microsoft Windows 7. 

Här döljs de bakomliggande applikationerna med en jämngrå yta vilket gör att 

figuren (bilden man arbetar med) framstår tydligare och behöver inte bråka om 

uppmärksamheten från andra applikationer så som i Mac OS X. 
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Litteraturöversikt 

I min litteraturstudie inför detta arbete har jag funnit fler och fler intressanta 

teorier som jag velat gå in djupare på. Men med den tidsram som finns för 

projektet har det inte funnits tid eller möjlighet till det. Jag har därför valt att 

presenterat en sammanfattning av delar i de teorier jag finner relevanta för mitt 

arbete. 

Inom visuell perception pågår det idag mängder av forskning kring hur vi ser 

och uppfattar saker och framförallt hur vår hjärna fungerar. Det skulle vara 

omöjligt för mig att inom ramen för detta arbete kunna gå igenom allt 

publicerat material. Jag har därför valt att vända mig till den ursprungliga 

forskningen, som mycket av dagens forskning bygger på, när jag vill förklara 

en teori. 

Jag har använt mig av John R. Andersons Cognitive Psychology and it’s 

Implications som utgångspunkt för kognition och gestaltpsykologidelen. 

Boken tar på ett sammanfattande och förklarade sätt upp alla delarna av den 

mänskliga kognitionen. 

I Andersons bok hittade jag referenser till Wolfgang Köhler och Max 

Wertheimer. Jag tittade närmare på Köhlers arbete i boken Gestalt psychology 

och Wertheimers arbete med gestaltlagar hittade jag i A source book of Gestalt 

psychology. Den boken är en samling av forskningsartiklar utgivna under 

tidigt 1900-tal av framstående psykologiforskare (så som Köhler och 

Wertheimer) och deras studenter. Willis D. Ellis som sammanställt boken 

menar att kriget som pågick då och språkskillnaden försvårade spridningen av 

forskningen och vill göra dessa tyska texter tillgängliga för engelskspråkiga 

läsare. 

Andersons bok ledde mig även till ett flertal andra forskningsartiklar inom 

visuell perception, bland annat Jeremy Wolfes arbete med Guided Search 2.0. 

Guided Search 2.0 handlar om hur vi visuellt hittar en sak bland flera störande 

saker. 

Irving Beiderman forskar i hur hjärnan fungerar när det kommer till 

människans förmåga att snabbt känna igen och tolka det vi ser. Beiderman är 

kanske mest känd för sin Recognition by Component teori vilket är den jag 

tittat på. 

Jeffrey Saunders forskar inom visuell perception och hans artikel om 

Perception of surface slant from oriented textures som han skrivit tillsammans 

med Benjamin T Backus gav mig en inblick i hur vi uppfattar djup. Ett annat 

sätt att uppfatta djup är genom stereopsis som Sir Charles Weatstone var först 

med att beskriva vetenskapligt. Detta finns att läsa i Contributions to the 
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Physiology of Vision.—Part the First. On some remarkable, and hitherto 

unobserved, Phenomena of Binocular Vision. 

John Fiskes bok Kommunikationsteorier ger en introduktion till olika 

kommunikationsteorier. 

Rune Pettersson är professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, 

Eskilstuna Sverige. Hans bok It Depends kan ses som en handledning i hur 

man praktiskt arbetar med informationsdesign. Likaså hans bok Information 

Design. An introduction. De båda böckerna är relativt lika i innehåll. Även 

Ronnie Liptons bok The Practical Guide to Information Design ger praktiska 

råd i hur man arbetar inom ämnet. En annan som också är inne på detta är 

Mads Soergaard som är verksam vid Interaction-design.org som bland annat 

arbetar med att tillgängliggöra forskning inom områden som User Experience, 

människa-datorinteraktion, Informationsarkitektur, den mänskliga faktorn, 

användbarhet, och förstås Interaction Design. Mer om detta område hittade jag 

i About Face 3, the essentials of Interaction Design. Det är den tredje 

upplagan av boken som ger god insikt i aspekterna kring interaktionsdesign. 

Boken är skriven av Alan Cooper, Robert Reimann och David Cronin. 

Peter Morville och Louis Rosenfelts Information Arcitechture for the World 

Wide Web tar upp hur man bygger stora webbsidor som är hanterbara, 

tilltalande och lättnavigerade. Richard Saul Wurman berättar hur han myntade 

uttrycket ”Informations arkitektur” i sin bok Information Anxiety 2. 

Don’t make me think, A common Sense Approach to Web Usability är en bok 

där man kan läsa Steve Krugs tips om hur man uppnår användbarhet inom 

webbdesign. Användbarhetsexperten Mike Kuniavsky har skrivit boken 

Observing the User Experience, A practitioner’s guide to user research som 

tar upp hur man genomför användarresearch och användbarhetstester. En 

annan användbarhetsexpert jag tittat på är Jakob Nielsen som på sin webbsida 

useit.com publicerar artiklar om användbarhet och sätt att uppnå det.  
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Gestaltpsykologi 

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt Koffkas, forskade i början på det 

förra århundradet kring mänsklig visuell perception och lade grunden för det 

som kom att bli gestaltpsykologi. De menade att om vi ser en samling figurer 

så organiserar vi dessa i förhållande till de delar eller element som de består 

utav till gestalter eller helhetsupplevelser (Christensen, 2004, s. 61). Utifrån 

hur vi organiserar detta – efter bl.a. närhet, likhet eller kontinuitet – har de 

tyska psykologerna formulerat ett antal principer, gestaltlagar. Dessa principer 

kan vi utgå ifrån för att påverka form och igenkänning vilket gör att vi 

uppfattar och förstår saker snabbare (Lipton, 2007, ss. 15-21). 

Kognition 

Vår kropp har ett nätverk av olika nervsystem som på olika sätt samlar in och 

skickar information om stimulus vi stöter på till vår hjärna. De nervceller som 

behandlar denna information kallas för neuroner. Informationen representeras 

bland annat av antalet nervimpulser som ett neuron skickar ut per sekund till 
nästa neuron. Detta kallas för rate of firing. Neuroner interagerar med varandra 

genom att irritera eller hämma aktiviteten hos varandra. Ju högre ”rate of firing” 

desto större effekt har den på nästa neuron som den är sammanlänkad med. All 

informationsbearbetning sker genom dessa irriterande och hämmande effekter. 

(Anderson, 2004, ss. 14-18) 

Neuroner reagerar individuellt på specifika drag hos stimuli. Ett neuron kan till 

exempel aktiveras då vi ser en linje i en viss vinkel och ett annat neuron när vi 

ser en annan linje i en annan vinkel. Det är dock inte så att en enda neuron kan 

representera mer komplicerade strukturer. Istället uppnås mänsklig kognition 

genom att det uppstår större mönster av neurologisk aktivitet i hjärnan. (2004, 

ss. 14-18) Wolfgang Köhler menar att vår hjärna reagerar på dessa mönster av 

stimuli och istället för att vi uppfattar en blandning av flera olika mindre 

uppfattningar, skapas det en funktionell helhet; vilket gör det till en upplevelse, 

en varseblivning  (1992, s. 103). 

Perception 

Varseblivning eller perception (efter latinska ordet perce´ptio vilket betyder 

upptagande, uppfattande eller insikt) är en grundläggande funktion hos 

människan. Genom vår varseblivning skaffar vi oss information om vår 

omgivning och hur vi förhåller oss till den. (Nationalencyklopedin) 

Visuell perception 

Vår kropp har miljarder med sensorer som genom våra sinnen – känsel, hörsel, 

smak, lukt och syn – matar hjärnan med stimuli. Visuell perception, den 

information vi tar in genom synen, kan delas upp i två delar; den tidiga fasen 

och den senare (Anderson, 2004, s. 38). Mycket av den information som 

cellerna i ögat fångar in bearbetas redan innan den når hjärnan, det vill säga i 

den tidiga fasen. Cellerna i ögat ”sorterar” informationen. 
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Enligt Jeremy M. Wolfe, forskare vid Harvard Medical School i Boston så 

analyseras det inkommande stimulis spatiala egenskaper och matchas efter 

feature maps. Det finns lite olika idéer (tre enligt Wolfe) om hur dessa ”feature 

maps” fungerar, men principen är den att de elementen i den stimulus vi tar in 

delas upp i egenskaper som dess konturer, färg, rörelse och riktning (Wolfe, 

1994, ss. 204-205). Den sorterade informationen skickas sedan vidare till 

respektive del i hjärnan där den tolkas – i den senare fasen. 

Det är även i den första – tidiga fasen – som vi avgör var i rummet som 

objektet befinner sig. Den information, eller den bild, som ögat uppfattar är 

tvådimensionell. För att kunna skapa en representation av vår omvärld behöver 

vi skapa oss en tredimensionell bild av det vi ser framför oss. Delar av den 

information som behandlas av det visuella systemet ger ledtrådar om avstånd 

och djup. (Anderson, 2004, s. 44) Till exempel har element på avstånd en 

tendens till att uppfattas uppehålla sig tätare ihop. Även andra egenskaper, 

som storlek och format, ger oss ledtrådar för detta (Saunders & Backus, 2006). 

 

Figur 4: Saunders och Backus illustration över egenskaper som ger ledtrådar om djup. 

Då människan har två ögon som utsätts för stimuli och eftersom de sitter något 

isär så ser vi egentligen två bilder, men från olika perspektiv. Detta är en 

ledtråd som ger oss djup. Eftersom vi ser en bild med vartdera öga kan vi 

genom att blunda med det ena uppfatta olika saker. Detta kallas stereopsis. 

Leonardo Da Vinci diskuterad detta fenomen inom konsten. Han menade på 

att det är omöjligt för en konstnär att måla en tavla som representerar 

verkligheten om inte betraktaren står på avstånd och tittar med ett öga. Han 

demonstrerar detta med ett exempel; Om du tittar på ett objekt med ett öga, 

döljs allting bakom det utav objektet. Öppnar du båda ögonen kan du se det 

som tidigare dolts. Han menar på att objektet, betraktat med båda ögonen, blir 

transparent (i den meningen att det inte döljer det som finns bakom). Detta 

gäller bara om objektet inte är större än synfältet. Leonardo Da Vinci använda 

en kolumn (ett runt objekt) i sitt experiment. Charles Weatstone, som var den 

första att vetenskapligt beskriva fenomenet stereopsis, menar att hade 

Leonardo Da Vinci istället använt sig av till exempel en kub hade han upptäckt 

att även objektet i sig förändras, då man uppfattar olika sidor av objektet 

beroende vilket öga man tittar med. (Wheatstone, 1838) 
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      c       f       i       l       o 

   b    e    h    k    n 

a d g j m 

Gestaltlagar 

Att bara identifiera konturer, färg och riktning i det vi ser säger inte så mycket. 

Vi måste även förstå vilka konturer som hör ihop. Vi måste forma objekt och 

figurer. Skulle vi inte klara av det, skulle vi heller inte kunna förstå vad det är 

vi ser framför oss. Det är här gestaltlagarna kommer in. 

När vi ställs inför ett antal figurer upplever vi dem i regel inte som ett antal 

enskilda figurer, utan som en större helhet. Hur vi uppfattar figurernas helhet 

ligger i hur de är arrangerade i relation till varandra (Wertheimer, 1938, s. 72). 

Närhetsprincipen (The Factor of Proximity) 

Ett exempel på detta kan ses i figur 5. De flesta människor ser inte till en 

början en rad med enskilda punkter utan ser dem grupperade två och två. 

 

Figur 5: Närhetsprincipen 

I figur 6 blir detta ännu tydligare; det är lättare att utläsa bokstavsserien 

abc/def/ghi än serien ceg/fhj/ikm därför att vi naturligt organiserar och 

grupperar figurerna efter vissa principer. Principen i detta fall, och den första 

gestaltlagen, är Närhetsprincipen. Figurer som ligger nära varandra tendera se 

ut att höra ihop. 

 

 

 

Figur 6: Bokstavsserien abc/def/ghi är lättare att läsa tack vare närhetsprincipen. 

Likhetsprincipen (The Factor of Similarity) 

Det finns andra sätt att naturligt gruppera figurer. I figur 7 har punkterna 

samma avstånd till varandra men grupperar sig ändå på ett annat sätt då de har 

olika färger. 

 

Figur 7: Likhetsprincipen, de grå prickarna grupperar sig ifrån de svarta. 

De grå prickarna grupperar sig ifrån de svarta. Detta är Likhetsprincipen. 

Kontinuitet (The Factor of Direction) 

Men det är inte bara grupperingar som gäller inom gestaltlagarna. Det finns 

även principen om god kontinuitet. I figur 8 ser vi två linjer, en som går från A 
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till B och en som går från C till D. Eller? Kunde det inte lika gärna vara så att 

en av linjerna går från A till C och den andra från B till D. Det skulle kunna 

vara så, men linjen A–C får en skarp kurva vilket ger en sämre kontinuitet än 

om linjen skulle gå A–B. Det är därför mer sannolikt att det är så linjen är ritad 

(Anderson, 2004, s. 47). 

A D 

 

     C B 

Figur 8: Illustration av kontinuitet. 

Den goda kontinuiteten i linjerna i figur 9 får oss att tro att de två linjerna är 

ritade A–C och B–D, när den i själva fallet består utav två korslagda linjer. 

A D 

 

         C B 

Figur 9: Illustration över hur kontinuitet kan lura ögat. 

Om vi streckar den ena linjen tydliggörs linjernas riktning. 

 

 

Figur 10: Förtydligande av riktning. 

Figur/grund 

När vi ser och uppfattar saker kan vi särskilja vad som är figur och vad som är 

bakgrund. Men inte alltid. Ta Edgar Rubins berömda bild (se figur 11). Är det 

en vas eller är det två ansikten i profil? 

När vi ser någonting så uppfattar vi dess kanter och bildar därefter en figur. 

Edgar Rubin menar att eftersom grunden inte har några kanter kan vi inte se 

dess form och vi kan då inte avgöra var den börjar eller slutar (Rubin, 2001). I 

ett fall som i Rubins bild, där det rör sig om två homogena fält, kan vi inte 

avgöra vilken som är figur och vilken som är grund utan det skiftar beroende 

på hur vi väljer att fokusera. Detta beror på att grunden utgör kanten på figuren 

och att bakgrunden upplevs fortsätta under figuren (Wertheimer, 1938, s. 88). 
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Figur/grund gäller inte bara när det rör sig om homogena fält. Wertheimer 

visar en bild av en propeller (se figur 12) och menar att trots att fälten har 

samma färg så upplevs propellrarna som mer kompakta och mer väsentliga än 

det övriga utrymmet som känns tomt. Detta beror på att figurens soliditet och 

väsentlighet är egenskaper som spelar in och som finns hos varje sak vi ser. 

(1938, s. 59) 

 

 

Figur 11: Rubins vas om illustrerar figur/grund.    Figur 12: Wertheimers propellerexempel 

Genom att påverka kontrasten, till exempel genom att ändra storlek eller färg 

mellan två figurer, kan en figur eller ett meddelande förstärkas och framhävas 

(Lipton, 2007, s. 20). 

Mönsterigenkänning 

När vi genom den visuella perceptionsprocessen sett att vi har ett objekt 

framför oss måste vi tolka det objektet för att veta vad det är vi ser. Detta sker 

i den andra delen av den visuella perceptionen – den senare fasen. 

Template matching 

En teori om hur vi känner igen mönster är att vi gör en matchning mot en mall, 

template matching. Idén är att vi matchar det stimulus vi utsatts för mot en 

sedan tidigare lagrad mall. Vi vet till exempel sedan tidigare (sedan vi lärde 

oss att läsa) hur ett S ska se ut och kan därför känna igen det när vi ser en figur 

med en S-form. 

Recognition by component 

En annan teori, recognition-by-component, har presenterats av Irving 

Beiderman. Den teorin går ut på att det objekt vi har fått fram i den visuella 

perceptionen delas upp i ett arrangemang av enklare geometriska former som 

block, cylindrar, kilar och koner. Biederman kallar dessa former för geoner. 

Dessa former kan lätt skapas utifrån fem egenskaper hos de kanter vi uppfattar 

i våra stimuli; böjning, symmetri, kolinjär, parallellitet och cotermination. 
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Arrangemanget av komponenterna, geonerna, jämförs sedan mot ett 

representativt arrangemang av ett liknande objekt i vårt minne. Samma geoner 

kan i olika arrangemang presentera olika objekt. (Biederman, 1987) 

Informationsdesign 

Ämnet informationsdesign är brett och hämtar influenser ifrån bland annat 

språk, konst, estetik, information och kommunikation, beteende och kognition. 

Informationsdesign handlar om att planera och utforma innehållet i ett budskap 

efter det medium eller den miljö det är tänkt att användas i och på ett sådant 

sätt att den tänkta mottagaren kan tillgodogöra sig informationen. 

Information och design 

Vad är information i detta avseende och vad menas med design? The 

International Institute for Information Design (IIID), verkar för att utveckla 

forskning och utövandet av att optimera överföring av kunskap i vardagen, i 

näringslivet och inom utbildning och vetenskap. IIID har satt samman en 

grupp av professorer från några av sina medlemsuniversitet för att utarbeta en 

plan över hur utbildning inom informationsdesign ska utvecklas. Gruppen, 

som fått namnet idX (information design exchange), har tagit fram en 

definition av begreppen information, design och informationsdesign (idX, 

2007): 

Information – is the result of processing, manipulating and organizing 

data in a way that adds to the knowledge of the person receiving it. 

Design – is the identification of a problem and the intellectual creative 

effort of an originator, manifesting itself in drawings or plans, which 

include schemes and specifications. 

Information Design –is the defining, planning, and shaping of the 

contents of a message and the environments in which it is presented, with 

the intention of satisfying the information needs of the intended 

recipients. 

Rune Pettersson, professor i Informationsdesign (och en av grundarna utav 

idX), definierar själv ämnet i sin bok Information design (2002, s. 9): 

In order to satisfy the information needs of the intended receivers 

information design comprises analysis, planning, presentation and 

understanding of a message – its content, language and form. Regardless 

of the selected medium, a well designed information set will satisfy 

aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter requirements. 

Kommunikation och brus 

Information handlar mycket om kommunikation, mellan en eller flera parter. 

Matematikerna Shannon och Weaver presenterade i slutet på fyrtiotalet en 

kommunikationsmodell som lade grunden för kommunikationsteori (Fiske, 
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2007, ss. 17-20). Denna linjära modell tycker jag är tydlig och enkel att förstå 

och de tar även upp en aspekt som jag tycker är viktig, nämligen brus. Detta är 

något som till exempel Newcombs icke-linjära modell inte tar i beaktning 

(Fiske, 2007, s. 49). Newcombs modell handlar om kommunikationens roll i 

samhället eller i sociala sammanhang, till skillnad från Shannon och Weavers 

som har en mer teknisk syn på det. Deras arbete grundade sig i 

telefonkommunikation och där pratar man om brus i form av störningar i 

signalen så som ljudförvrängning eller knaster. Fiske menar att begreppet brus 

har kommit att utvidgats något och att det nu innefattar ”allt som läggs till 

signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte har avsätts av 

källan” (2007, s. 19). Brus kan vara något som får mottagaren på andra tankar 

och leder bort från meddelandet som sändaren har skickat, eller så kan det vara 

att det presenteras onödig information i ett datorgränssnitt. 

Sändaren 

Sändaren är den som har något att förmedla. Här kan informationsdesignern 

hjälpa sändaren genom att titta på vad det är sändaren vill uppnå. När är det 

mest lämpligt att förmedla detta och vilken budget eller andra ramar finns det. 

Mottagaren 

I sin definition av informationsdesign pratar Pettersson om att tillfredsställa 

den tänkte mottagarens informationsbehov (2007, s. 9). Hur vet man vem den 

tänkta mottagaren är? En del i arbetet med informationsdesign handlar om att 

skaffa sig kännedom om vem det är som informationen riktar sig till. Detta 

kan man göra genom att definiera gruppen av tänkta mottagare och analysera 

dem genom att titta på: ålder, kön, kultur och socioekonomiska faktorer. 

Genom att ta fram så mycket information som möjligt om den tänkta 

målgruppen, desto lättar är det att forma budskapet på ett sådant sätt att det 

förstås. Vad man bör tänka på och ta hänsyn till är att individer tolkar samma 

saker olika. Ålder och kön, kultur, ekonomi, historik, politik religion och 

andra sociala faktorer spelar in i detta (2007, s. 35). 

Designprinciper 

Ett av grundmålen med informationsdesign är tydlig kommunikation. För att 

uppnå detta finns det enligt Petterson sex designprinciper att följa: syfte, 

struktur, klarhet, enkelhet, betoning och enighet. 

Lipton skriver att det går inte enbart titta på och förstå hur människan 

uppfattar information, de ska även kunna förstå informationen som ges till 

dem (2007, s. 91). En viktig del i ett informationsdesignarbete är att försöka få 

fram vad syftet med informationen är och att ta reda på vad det är som 

sändaren vill förmedla. När man sedan tar fram informationsmaterialet är det 

viktigt att ha detta i åtanke och tänka på den målgrupp man riktar sig till 

(Pettersson, 2007). Ett sätt att nå fram till mottagaren är att inte presentera mer 
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information än de behöver för tillfället, att undvika att utsätta mottagaren för 

brus. 

Information bör utformas på ett sådant sätt att den som behöver tillgodogöra 

sig den för att lösa en uppgift ska kunna göra det på ett snabbt sätt. Rune 

Pettersson menar att 95 % av användarna av ett datorgränssnitt ska kunna 

öppna ett nytt program på fem minuter, eller att 80 % av läsarna av en manual 

ska kunna installera ett program på mindre än 15 minuter (2002, s. 28). 

Skriva tydlig text 

Genom att vara konsekvent och precis när man skriver och att använda sig av 

ett språk som man vet att mottagaren förstår uppnår man god läsbarhet – 

readability. Ett informationsmaterials läsbarhet bestäms utav innehållet och 

formuleringen i språket och dess stil (Pettersson, 2007, s. 55). En text som är 

skriven med ett innehåll som är riktat till mottagaren och som har en design 

och sådan stil att mottagaren uppfattar det som att det går lätt och smidigt att 

läsa det, kommer att göra det (Lipton, 2007, s. 92). 

En informativ layout på en text bör utformas med en struktur som är 

konsekvent och tydlig. Att vara konsekvent underlättar för läsaren genom att 

ge tillgång till en rad ”koder” som ger ledtrådar om hur texten är uppbyggd. 

Rubriker och brödtext sätts med en tydlig hierarki, helst inte i fler än fyra 

nivåer (Hellmark, 2000, s. 33). Textstorlek, avstånd mellan bokstäver, antalet 

bokstäver per rad och radlängd är aspekter som tas in och anpassas efter 

innehåll och medium. Det finns mängder av typsnitt att välja mellan. Men det 

är viktigt att välja ett typsnitt som är anpassat för det medium där texten ska 

användas. Om texten ska läsas på ett tryckt medium eller på skärm är 

avgörande. Text som ska visas på skärm bör helst vara svart mot en vit eller 

gul bakgrund. Svart bakgrund är däremot att föredra då det ger bäst kontrast 

gentemot flest färger på text (Pettersson, 2007, s. 47). 

Trovärdighet 

Trovärdighet är viktigt för att ett meddelande ska nå fram. En mottagare som 

har hög tillförlitlighet för sändaren känner hög trovärdighet för meddelandet. 

Sändaren eller källan, budskapet i sig, mediet det skickas i samt den kontext 

det befinner sig i påverkar alla hur mottagaren uppfattar trovärdigheten i ett 

meddelande (Pettersson, 2002, s. 102). 

Informationsarkitektur 

Att organisera information och skapa en struktur är en väsentlig del i att få 

människor att förstå eller att hitta det de letar efter. Informationsarkitektur 

handlar om att få alla delar att samverka för att skapa en tydlig helhet. Att 

organisera och strukturera, gruppera och sätta rätt etikett på informationen är 

en del i det. 
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1976 höll The American Institute of Architects en konferens med temat The 

Architecture of Information. Richard Saul Wurman var ordförande och den 

som kom att mynta begreppet Informationsarkitektur (2001, s. 23);”effective 

information architects make the complex clear; they make the information 

understandable to other human beings.” (2001, s. 23) 

Enligt Wurman finns det fem sätt att organisera information på; placering, 

alfabetiskt, kronologiskt, kategoriskt och hierarkiskt (1997, s. 17). Vissa saker 

är bäst att organisera efter hur det faller sig mest naturligt. Han tar en karta 

som exempel; en karta är ordnad efter var saker som städer, vägar, sjöar eller 

träd är placerade i relation till varandra, var de faktiskt befinner sig. När vi 

tittar på en karta vill vi kunna se var vi är och hitta dit vi vill ta oss. Vi vill inte 

behöva gå igenom alla platser i alfabetisk ordning för att komma fram till vårt 

mål (1997, s. 17). 

Morville och Rosenfeld har tagit informationsarkitekturen till webben och 

menar att en webbplats med dålig informationsarkitektur är mer kostsam. De 

menar på att en dålig struktur leder till att kunder i en webbshop inte hittar det 

de letar efter och lämnar butiken eller att det är dyrt att utbilda personal på 

system som är komplicerade att använda (2006, ss. 11-12). 

Etikettering 

En etikett kan ses som representativ för en samling information. En knapp i ett 

system eller en länk på en webbplats bör ha en sådan etikett att användaren 

förstår vad som ”döljer sig bakom” och slipper på så sätt riskera att trycka på 

något de inte vill (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 82). 

Informationsarkitektur påverkas av innehållet, mottagaren och kontexten som 

den finns i. Etiketter är likadana. För att få fram tydliga etiketter bör 

målgruppen ha en tydlig definiering. Genom att göra det minimeras antalet 

betydelser som etiketten kan ha. Innehållet och kontexten bör även de hållas 

enkla och fokuserade. Ett tydligt innehåll ger ett tydligt mål, en tydlig 

arkitektur och tydliga etiketter. (2006, s. 98) 

Organisationsstrukturer 

Vi kommer i kontakt med organisationsstrukturer varje dag utan att vara 

medvetna om det. En busstidtabell till exempel visar en lista över vilken tid 

som bussarna avgår med den tidigaste bussen först och den senaste bussen sist, 

detta är en kronologisk struktur. Eller på en arbetsplats där en arbetare på 

verkstadsgolvet har en gruppchef som i sin tur har en avdelningschef att svara 

till. Den chefen har sen i sin tur en chef som bestämmer och så vidare upp till 

företagsledningen som står överst i denna hierarki. En bok delas upp i kapitel 

till sektioner till paragrafer till meningar till ord till bokstäver. 

Morville et. al påstår att eftersom vi är så vana vid hierarkier så är kan 

användare lätt ta till sig det och skapa sig en mental bild över hur en webbplats 
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är uppbyggd och var i strukturen de befinner sig (2006, s. 69). De menar att en 

hierarkisk struktur är ett bra sätt att börja sitt arbete då det ger en bra överblick 

och ett bra grepp om omfattningen och kallar det för top-down approach. De 

menar att grunden för en bra informationsstruktur ligger i en väl genomarbetat 

hierarki eller taxonomi (2006, s. 69). 

Termen taxonomi kommer egentligen ifrån biologin och syftar till 

organismernas klassificering, dess namngivning och beskrivning 

(Nationalencyklopedin). På senare tid har termen kommit att användas inom 

affärsvärlden och framförallt inom informationsarkitektur. Här används den 

för hierarkisk organisering av kategorier inom ett användargränssnitt, en 

webbplats eller ett intranät (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 69). 

I arbetet med att ta fram en taxonomi är det en god idé att se till så att varje 

kategori endast förekommer en gång i samma organisationsschema. Är det ett 

tvetydigt innehåll kan det förekomma att det placeras under flera kategorier för 

att användaren lättare ska hitta vad de söker efter. Däremot om innehållet 

placeras i för många kategorier förlorar hierarkin sin funktion. Detta problem 

att inkludera eller exkludera i en kategori förekommer främst vid användandet 

av ett organisationsschema (2006, s. 70). En lista med produkter ordnade efter 

typ kan innehålla samma produkter som en lista ordnad efter färg, det är bara 

olika sätt att se på informationen. 

En annan sak att ta hänsyn till i en taxonomi är bredd och djup. Med bredd 

menas antalet kategorier per nivå och med djup menas antalet nivåer. Om en 

hierarki är för djup måste användaren gå flera steg för att hitta det de söker. Är 

hierarkin för bred får användaren svårt att överblicka innehållet (2006, s. 70). 

Cooper, Reimann och Cronin skriver i sin bok About Face 3 The Essentials of 

Interaction Design att man bör undvika hierarkier när man designar interaktiva 

användargränssnitt. De menar att hierarkier inte är naturliga sätt för människor 

att lagra information på och att det är vanligare att vi lägger allt i grupper på 

samma nivå. De kallar detta paradigm för monocline grouping. De menar att 

nya användare lätt kan bli förvirrade av den skrivbordsmetafor som idag 

används av de flesta fönsterbaserade system där man kan lägga mappar med 

dokument i andra mappar till oändlighet. Till skillnad från i verkligheten då de 

flesta väljer att lägga mappar med dokument i högar gemensamt med andra 

mappar med dokument med liknande innehåll. Detta gör att alla mappar 

hamnar på samma nivå. (2007, ss. 247-248) 

Personligen tycker jag det kan vara mer effektivt att lagra dokument enligt 

mapp-i-mapp paradigmen. Visserligen får jag klicka flera nivåer för att hitta 

det jag letar efter, men som Steve Krug säger i sin bok Don’t make me think; 

”It doesn’t matter how many times I have to click, as long as each click is a 

mindless, unambiguous choice.” (2006, s. 41). 
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Navigering 

En väldefinierad taxonomi kan minska risken för att användaren klickar på fel 

knappar. Men det är viktigt att ge användaren möjligheten att navigera runt i 

strukturen. Alan Cooper et. al. definierar navigation: “any action that takes a 

user to a new part of the interface or which requires him to locate objects, tools 

or data.” (2007, s. 232). Enligt dem kan navigeringen ske på flera nivåer: 

• i flera fönster, vyer eller sidor 

• i paneler eller ramar inom fönster, vyer eller sida 

• bland verktyg, kommandon eller menyer 

• inom information visad i en ruta eller ram (till exempel skrollning, 

panorering, zooma eller följa länkar) 

De menar att dessa handlingar behövs för att användaren ska veta var i 

systemet de befinner sig och hur de hittar och kan aktivera det som de är ute 

efter (2007, s. 232). 

Research 

En bra informationsarkitektur bygger på en grundlig research och att ställa de 

rätta frågorna. Innehåll, kontext och användare (mottagaren) är som sagt 

viktiga delar. Att titta på kontexten handlar inte bara om att titta på 

användaren, utan man måste även se till verksamhetens mål. Morville och 

Rosenfeld skriver att visst är en användarcentrerad design viktigt, men utan att 

ta hänsyn vill företagsmässiga bitar som verksamhetsmål, budgetar, 

personalfrågor och tekniska infrastrukturer kommer produkten inte att klara 

sig länge (2006, s. 234). 

Ett bra sätt att gå tillväga är att titta på tidigare dokument för att få grepp om 

projektet visioner, mål och innehåll. Men även för att få en bild av vilken den 

tänkta målgruppen kan vara. 

En research kan ta en åt många olika håll. För att få ut det mesta av det måste 

den vara fokuserad på de viktigaste bitarna, till exempel hur kan en tydlig 

informationsarkitektur påverka företagets affärsmål? Att identifiera dessa bitar 

och använda dem som inriktningar för researchen hjälper till att fokusera och 

belysa vilka delar som är viktiga för att uppnå affärsmålen (Kuniavsky, 2003, 

s. 58). 

Usability 

International Software Testing Qualifications Board definierar usability enligt 

ISO 9126 i dokumentet Standard glossary of terms used in Software Testing: 

The capability of the software to be understood, learned, used and 

attractive to the user when used under specified conditions. 
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Jakob Nielsen skriver i en artikel att usability – användbarhet – är ett 

kvalitativt attribut som bedömer hur enkelt ett användargränssnitt är att 

använda (Nielsen, Usability 101: Introduction to Usability). Uttrycket används 

även som benämning på metoder för att förbättra enkel användning under en 

designprocess. Jakob Nielsen, som av många anses vara ledande inom 

användbarhet på internet (Nielsen, About Jakob Nielsen), fortsätter och menar 

att det finns fem kvalitativa komponenter för användbarhet: learnability, 

efficiency, memorability, errors och satisfaction. 

• Learnability (lärbarhet) innebär att se hur lätt en användare kan 

utföra grundläggande uppgifter första gången de möter en ny 

design. 

• Efficiency (effektivitet) kommer efter det att användaren lärt sig 

designen, hur snabbt kan de lösa en uppgift. 

• Memorability (minnesvärdhet) handlar om hur lätt det är för en 

användare att komma ihåg hur man använder designen efter att inte 

ha använt den under en period. 

• Errors (fel), vilka fel gör användaren och hur allvarliga är dessa? 

Hur lång tid tar det för användaren att återhämta sig efter att ha 

gjort fel? 

• Satisfaction (tillfredställelse) hur pass tillfredställs användarens 

behov? 

Användbarheten hänger ihop med användarens upplevelser. Mike Kuniavsky, 

författare till boken Observing the User Experience, skriver även han om 

efficiency, om hur människor värdesätter effektiviteten i att snabbt och enkelt 

kunna använda en produkt. Men han lägger även till functionality 

(funktionalitet) och menar att en produkt är funktionell först då den utför det 

som användaren förväntar sig att den ska göra (2003, s. 19). 

Kuniavsky skriver även om desirability (åtråvärdhet) som en viktig del i 

användarens upplevelse. Han menar att det är svårt att fånga vad det är som 

gör användaren överraskad och nöjd med att använda en produkt som fungerar 

bra, men att det är en viktig del av bra design. Han skriver att användbarhet är 

god design, men för det är inte all god design användbart och ger ett exempel 

med dyra designer möbler som ser bra ut och är lätta att känna igen men ofta 

går det inte att ställa en bok i bokhyllan eller sitta bekvämt i fåtöljen (2003, s. 

20). 
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Nielsen har tagit fram tio generella principer för vad som utgör användbarhet 

(Nielsen, 10 Heuristics for User Interface Design): 

• Visa systemstatus – Systemet bör alltid informera användaren vad 

det är som pågår, detta bör göras genom lämplig feedback inom 

lämplig tid. 

• Systemet bör matcha verkligheten – Systemet bör använda ett 

språk som användaren känner till snarare än att använda 

systemorienterade termer. Det bör även följa verkliga konventioner 

och låta informationen visas i naturlig och logiskt ordning. 

• Användarkontroll och frihet – Ge användaren möjlighet att 

navigera från platser de hamnat på av misstag med tydliga 

”nödutgångar”. Ge stöd för funktioner som ”ångra” och ”gör om”. 

• Konsekvens och standard – Användaren ska inte behöva fundera 

på om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma saker. 

Se till att följa plattformskonventioner. 

• Förebyggande av fel – Minska möjligheterna för användaren att 

göra fel. 

• Hellre igenkänning än hågkomst – Minimera minnesbelastningen 

genom att göra objekt, funktioner eller val synliga. Användaren 

ska inte behöva komma ihåg information från en dialog till en 

annan. 

• Flexibilitet och effektivitet i användning – Ge mer avancerade 

användare tillgång till sådant som kan snabba upp användningen, 

till exempel snabbtangenter. 

• Estetisk och minimalistisk design – Dialoger bör inte innehålla 

information som är irrelevant eller som används sällan. 

• Hjälp användaren att känna igen sig, diagnostisera och återhämta 

sig från ett fel – Ett felmeddelande bör skrivas med ett enkelt språk 

utan koder och ange vad det är som är fel och ge förslag på 

åtgärder. 

• Hjälp och dokumentation – Skulle hjälpfunktion och 

dokumentation behövas bör den utformas på ett sätt så den är lätt 

att söka i och fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta 

åtgärder och inte vara för stor. 
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Sammanfattning 

Dessa teorier om kognition, visuell perception, kommunikation och 

designprinciper, organisationsstrukturer och användbarhet bidrar alla till att 

skapa god informationsdesign. 

En tydlig struktur med lättförståliga etiketter och en väl planerad taxonomi gör 

att användaren lätt hittar det den söker och kan navigera sig runt i systemet. En 

text som är skriven på tydligt sätt, lämpad efter mediet och med ett språk som 

är anpassat efter användarens kunskaper och behov ger en hög trovärdighet. 

Information som inte innefattar brus ger ett klart och direkt intryck som inte 

distraherar användaren. 

Jakob Nielsens heuristiska principer ger en fingervisning om vad man bör 

tänka på för att uppnå en bra användbarhet. 

Användbarhet, läsbarhet, trovärdighet, effektivitet. Allt leder till att få 

användaren att förstå och kan ta till sig informationen. När de känner att de 

förstår och vet hur de ska använda informationen känner de sig säkra i sitt 

användande, de känner pålitlighet till systemet och att det har hög reliabilitet. 

Detta kommer visa sig tydligt i den empiriska undersökningen där jag tittar på 

ett användargränssnitt som har brister i informationsdesignen. Användarna av 

det systemet känner sig osäkra, tveksamma, förvirrade och till och med rädda 

för hur de ska använda det. 

Hur vi med våra sinnen uppfattar information omkring oss, genom perception 

och varseblivning är generellt sett lika för alla människor. Våra ögon tar in 

stimuli från vår omgivning som tolkas och bearbetas av hjärnan. Hur vi tolkar 

och bearbetar informationen är subjektivt och beror på många olika saker så 

som till exempel ålder, kön, religion och kultur. 

Egenskaper som användbarhet, läsbarhet, trovärdighet och effektivitet är 

beroende av hur målgruppen ser ut. Är användarna äldre människor bör 

textstorleken anpassas så de ser vad det står. Består målgruppen utav tekniker 

kan ett mer avancerat språk med ämnesspecifika termer med fördel användas 

då målgruppen förmodligen redan använder det språket sinsemellan. 

Shannon och Weaver pratar i sin kommunikationsteori om brus i sina 

telefonledningar och Fiske tar det i ett vidare begrepp och menar att brus är allt 

som läggs till som inte var avsett från början. Han berättar även hur det kan 

distrahera mottagaren. Men vad som uppfattas som brus eller inte är även det 

väldigt subjektivt. Det som är störande för en behöver inte vara störande för 

någon annan. 

God informationsdesign tar hänsyn till mottagaren.  



 

 

Metod 

För att visa hur man kan använda sig utav god informationsdesign vid 

utvecklandet av ett användargränssnitt 

analysen är att kunna exemplifiera hur informationsdesign och dess principer 

kan användas för att göra det mer användarvänligt, tillförlitligt och säkert.

Det användargränssnitt jag titta

koncernens centrallager i Västerås. 

terminal där de ser vilka varor som ska

och skickas ut till de olika ICA

Gränssnittet i dessa term

Microsoft Windows XP operativsystem. Användargränssnittet består utav ett 

textbaserat kommandofönster och ett virtuellt QWERTY

används för navigering i systemet

antingen trycka in en kod

tangentkombination. 

Figur 13: Det QWERTY-tangentbord som

ICA koncernen i Västerås

utan tar även in personal

Ofta unga studenter som bara kan arbeta någon dag i veckan. Arbetar man med 

systemet enbart en dag i veckan

man hinner glömma bort delar i det 

problem uppstå. Det händer att nya expeditörer behöver stanna till med sin 

truck för att kunna navigera i systemet.

bakomvarande truckar att passera och det skapar irritation bland andra 

expeditörer då de arbetar på ackord. Arbetar man på ackord är tid och flöde i 

trafiken viktigt. Jag tror 

stressad av att hindra andra från att utföra sitt arbete och stressen i sig kan 

bidra till att fler problem uppst

Empiri 

För att visa hur man kan använda sig utav god informationsdesign vid 

av ett användargränssnitt har jag att analyserat ett. Syftet med 

analysen är att kunna exemplifiera hur informationsdesign och dess principer 

kan användas för att göra det mer användarvänligt, tillförlitligt och säkert.

ränssnitt jag tittat på används idag av expeditörer vid ICA

koncernens centrallager i Västerås. Varje expeditör har på sin truck en 

ser vilka varor som ska plockas på lagret, packas i packburar

ch skickas ut till de olika ICA-butikerna. 

ränssnittet i dessa terminaler består idag utav en touchskärm med ett 

Microsoft Windows XP operativsystem. Användargränssnittet består utav ett 

textbaserat kommandofönster och ett virtuellt QWERTY-tangentbord som 

används för navigering i systemet (se figur 13). Navigeringen sker genom att 

n kod vid kommandoraden eller trycka en 

tangentbord som används för navigering. 

koncernen i Västerås använder sig inte bara av sin egen anställd personal 

personal som är anställda vid bemanningsföretaget Proffice

fta unga studenter som bara kan arbeta någon dag i veckan. Arbetar man med 

en dag i veckan ökar inlärningsperioden och risken 

man hinner glömma bort delar i det mellan arbetspassen; och på så sätt kan 

Det händer att nya expeditörer behöver stanna till med sin 

truck för att kunna navigera i systemet. En stillastående truck hindrar 

bakomvarande truckar att passera och det skapar irritation bland andra 

de arbetar på ackord. Arbetar man på ackord är tid och flöde i 

Jag tror dessutom att man som ny på en arbetsplats lätt kan bli 

stressad av att hindra andra från att utföra sitt arbete och stressen i sig kan 

bidra till att fler problem uppstår. 
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För att visa hur man kan använda sig utav god informationsdesign vid 

. Syftet med 

analysen är att kunna exemplifiera hur informationsdesign och dess principer 

kan användas för att göra det mer användarvänligt, tillförlitligt och säkert. 

används idag av expeditörer vid ICA-

på sin truck en 

i packburar 

inaler består idag utav en touchskärm med ett 

Microsoft Windows XP operativsystem. Användargränssnittet består utav ett 

tangentbord som 

genom att 

 

inte bara av sin egen anställd personal 

som är anställda vid bemanningsföretaget Proffice. 

fta unga studenter som bara kan arbeta någon dag i veckan. Arbetar man med 

risken finns att 

och på så sätt kan 

Det händer att nya expeditörer behöver stanna till med sin 

En stillastående truck hindrar 

bakomvarande truckar att passera och det skapar irritation bland andra 

de arbetar på ackord. Arbetar man på ackord är tid och flöde i 

att man som ny på en arbetsplats lätt kan bli 

stressad av att hindra andra från att utföra sitt arbete och stressen i sig kan 
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Eftersom jag är ute efter att få fram ett användargränssnitt som är lättanvänt 

och mer intuitivt vill jag få reda på problemen som uppstår med det befintliga 

gränssnittet. 

Genom att prata med arbetare som inte arbetar så ofta, det vill säga Proffice 

personal, vill jag få fram vad det är som orsakar att de behöver stanna upp och 

var det förekommer tveksamheter i användandet. Jag kommer att tillsammans 

med Arian Parsi genomföra semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. 

Arian Parsi arbetar med ett examensarbete som syftar till att studera 

användargränssnittet på ICA-lagrets terminal och ta fram ett designförslag på 

ett nytt virtuellt tangentbord som är målgruppsanpassat, effektivare och mer 

användarvänligt. 

Att göra någon slags kvantitativ undersökning bland flera användare skulle 

inte vara en lika givande metod. Med en kvalitativ studie – genom de 

semistrukturerade intervjuerna – kan jag få en djupare förståelse för hur 

användare uppfattar systemet och vad det är som ligger till grund för 

problemen som uppstår. I användargränssnittet presenteras idag mycket 

information för användaren, mer än de behöver för att lösa sin arbetsuppgift. 

Hur påverkas arbetet av detta brus i en redan stressig arbetsmiljö? Är 

informationen relevant? Hur är det att navigerar i systemet genom att skriva in 

kommandon via ett tangentbord. Känns det logiskt? Finns det en bra struktur 

för navigeringen? Hur går det som ny användare, är det lätt att lära sig 

systemet, är det intuitivt?  Jag vill ta reda på vad användaren upplever när de 

använder systemet. Detta är något som en kvantitativ undersökning inte kan få 

fram på samma sätt (Holme & Solvang, 1997, s. 76). 

Arbetsgång 

Eftersom Arian och jag arbetar parallellt med samma produkt och mot samma 

målgrupp bestämde vi oss för att genomföra de kvalitativa intervjuerna 

tillsammans. Vi satte oss ner och arbeta fram frågor att använda under 

intervjuerna, frågor som täckte in bådas problemställningar. Vi tog fram tio 

frågor som vi ansåg skulle ge oss en uppfattning om vad användare av det 

befintliga systemet ansåg om dess användbarhet, tillförlitlighet, säkerhet och 

hur det påverkade deras arbete. (se bilaga 1) 

Personal på ICA tillfrågades och det bokades in sex stycken intervjuer. Tre 

personer som arbetat en längre tid på lagret och tre som är relativt nya 

användare. Tre killar och tre tjejer. Alla sex är i åldern 21-26 år och anställda 

av Proffice. 
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Resultat av intervjuer 

Ett av våra huvudmål med att genomföra en förändring av 

användargränssnittet är att öka säkerheten, däribland trafiksäkerheten. Vi 

frågade våra intervjupersoner om de någon gång behövt stanna till med 

trucken under sitt arbete för att använda terminalen. Alla sex svarade att det 

hände men att de ofta körde trucken samtidigt som de knappade in 

kommandon eller navigerade runt i systemet. Då de arbetar på ackord vill de 

inte stanna upp allt för mycket då det tar tid. 

Ackordet är en stressfaktor på arbetsplatsen. Expeditörerna vill därför att 

arbetet ska flyta på så bra som möjligt. De intervjupersoner som arbetat en 

längre tid uppger att det lätt kan uppstå irritation, främst emot nyanställda, när 

någon stannar upp i gången och hindrar trafiken. De som inte arbetat lika länge 

säger att de känner sig stressade och till och med rädda för att stanna. En av 

intervjupersonerna sa att det hände att hon hoppade över vissa moment i 

systemet för att slippa stanna. Dels för att inte hindra trafiken men också för 

att hon helt enkelt inte visste hur hon skulle göra på terminalen. Att hon inte 

visste vad hon skulle göra på terminalen ledde till att hon fick dåligt ackord, 

något hon fick kritik för både från arbetsledaren och ifrån Proffice. Detta trots 

att hon var nyanställd. Hon säger att hon borde fått en längre utbildning än den 

som gavs. Istället fick hon arbeta raster och på lunchen för att hinna ikapp. 

När vi frågade om det uppstått tveksamheter i användandet av 

användargränssnittet var alla sex överens om att det gjort det. Men de sa även 

att man med tiden lärde sig använda det, i alla fall grundbitarna. Två av 

intervjupersonerna säger att det inte finns någon logik i hur man ska navigera 

och en av dem säger att hon till en början inte förstod hur man skulle komma 

fram till saker. Hon säger även att hon var osäker och rädd för att trycka fel 

och vågade inte chansa. Numera är det en vanesak och hon vet av erfarenhet 

att det inte kan hända så mycket. Hon har arbetat där i fem år. Ett exempel som 

ges är att tangenten för att bekräfta saker skiftar mellan olika delar i 

programmet, ibland är det ”P” andra gånger ”F12” eller ”Enter”. 

De mer avancerade funktionerna, som inte har med själva arbetsuppgiften att 

göra, är lite krångligare att lära sig hur man får fram och är ingenting som man 

får utbildning på. Till exempel funktionen att kolla sitt tidkort för att se vilket 

ackord man ligger på. Det är ingenting som man behöver kunna för att klara av 

sitt arbete, men ändå något som alla är intresserade av att kunna se. Vi frågade 

om de visste hur man fick fram det och alla svarade att man skriver in koden 

BBAD vid raden konv.id.  Vi frågade om de visste vad BBAD stod för, men 

det var det ingen som gjorde. Inte heller vad konv.id betydde. De som inte 

arbetat så länge tycker att BBAD är ett sådant kommando som är svårt att 

komma ihåg och menar att förkortningen inte säger något för en expeditör, 

men att det förmodligen är något en tekniker vet vad det betyder. En av 



 

 

intervjupersonerna uppger att man får höra om att det finns användbara 

funktioner, men han vet inte var de finns och han hittar heller ingen 

information om hur man ska gå till väga för att hitta dem. En av killarna säger 

att den hjälp som finns i systemet bara innehåller en allmän text och

det där borde stå alla kortkommandon istället.

På frågan om tveksamheter i användandet av systemet svarar fl

intervjupersonerna att de känner sig väldigt osäker på systemet. En av dem 

menar att han kan det som han ska kunna, så som plocklistan, men inte det 

runt omkring. Han säger att han känner sig låst av systemet. Då har han ä

arbetat på lagret i tre år.

Han tycker det borde vara lättare att byta meny och att ta sig runt i systemet. 

Idag upplever han det som att man måste stänga flera vyer för att kunna 

komma tillbaka till början. Detta är något flera uppgav. En av dem beskrev det 

som att man fick ta ”långa vägar” för att komma någon annanstans. Vi bad 

henne förtydliga vad hon menade med det och hon förklarade att det krävdes 

många tryck på skärmen för att komma till andra vyer. Hon tyckte det var 

svårt och känner att hon blir förvirrad av det och avst

saker för att slippa fråga någon annan hela tiden. En av tjejerna ger ett 

exempel på hur ”lång” en väg kan vara. Hon berättar att när man ska 

mängd” och glömmer att trycka på Enter

ska man trycka in serien ”F11+t+s+r+F4+F12+Enter+Enter” för att avhjälpa 

felet. Hon medger att hon inte är helt säker på kombinationen då hon 

fortfarande behöver be om hjälp med detta. En av killarna berätta

sak. En av intervjupersonerna uppger att ha

ofta vänder sig till supporten för att lösa problem. Han säger att vänta på 

supporten tar 5 min och han förlorar tid på det.

En av tjejerna säger att hon inte är så datorkunnig och tycker det är mycket 

text som hon inte förstår vad de betyder. Vi bad henne titta på några 

utav användargränssnittet 

saker som visas på skärmen. Vid packlistan finns det till exempel en kolumn 

som heter E och under den har varje rad ett 

Figur 14: Bilden visar en utskrift av den skärm som visar en plocklista.

intervjupersonerna uppger att man får höra om att det finns användbara 

funktioner, men han vet inte var de finns och han hittar heller ingen 

m hur man ska gå till väga för att hitta dem. En av killarna säger 

att den hjälp som finns i systemet bara innehåller en allmän text och

det där borde stå alla kortkommandon istället. 

På frågan om tveksamheter i användandet av systemet svarar flera av 

intervjupersonerna att de känner sig väldigt osäker på systemet. En av dem 

menar att han kan det som han ska kunna, så som plocklistan, men inte det 

runt omkring. Han säger att han känner sig låst av systemet. Då har han ä

år. 

Han tycker det borde vara lättare att byta meny och att ta sig runt i systemet. 

Idag upplever han det som att man måste stänga flera vyer för att kunna 

komma tillbaka till början. Detta är något flera uppgav. En av dem beskrev det 

”långa vägar” för att komma någon annanstans. Vi bad 

henne förtydliga vad hon menade med det och hon förklarade att det krävdes 

många tryck på skärmen för att komma till andra vyer. Hon tyckte det var 

svårt och känner att hon blir förvirrad av det och avstår därför att göra vissa 

saker för att slippa fråga någon annan hela tiden. En av tjejerna ger ett 

exempel på hur ”lång” en väg kan vara. Hon berättar att när man ska 

och glömmer att trycka på Enter-tangenten så låser sig systemet. Då 

man trycka in serien ”F11+t+s+r+F4+F12+Enter+Enter” för att avhjälpa 

felet. Hon medger att hon inte är helt säker på kombinationen då hon 

fortfarande behöver be om hjälp med detta. En av killarna berättade

sak. En av intervjupersonerna uppger att han är osäker på systemet och att han 

ofta vänder sig till supporten för att lösa problem. Han säger att vänta på 

supporten tar 5 min och han förlorar tid på det. 

En av tjejerna säger att hon inte är så datorkunnig och tycker det är mycket 

förstår vad de betyder. Vi bad henne titta på några 

utav användargränssnittet som vi hade med oss och frågade om några av de 

på skärmen. Vid packlistan finns det till exempel en kolumn 

och under den har varje rad ett N (se figur 14). 

: Bilden visar en utskrift av den skärm som visar en plocklista. 
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intervjupersonerna uppger att man får höra om att det finns användbara 

funktioner, men han vet inte var de finns och han hittar heller ingen 

m hur man ska gå till väga för att hitta dem. En av killarna säger 

att den hjälp som finns i systemet bara innehåller en allmän text och tycker att 

era av 

intervjupersonerna att de känner sig väldigt osäker på systemet. En av dem 

menar att han kan det som han ska kunna, så som plocklistan, men inte det 

runt omkring. Han säger att han känner sig låst av systemet. Då har han ändå 

Han tycker det borde vara lättare att byta meny och att ta sig runt i systemet. 

Idag upplever han det som att man måste stänga flera vyer för att kunna 

komma tillbaka till början. Detta är något flera uppgav. En av dem beskrev det 

”långa vägar” för att komma någon annanstans. Vi bad 

henne förtydliga vad hon menade med det och hon förklarade att det krävdes 

många tryck på skärmen för att komma till andra vyer. Hon tyckte det var 

år därför att göra vissa 

saker för att slippa fråga någon annan hela tiden. En av tjejerna ger ett 

exempel på hur ”lång” en väg kan vara. Hon berättar att när man ska ”klicka in 

tangenten så låser sig systemet. Då 

man trycka in serien ”F11+t+s+r+F4+F12+Enter+Enter” för att avhjälpa 

felet. Hon medger att hon inte är helt säker på kombinationen då hon 

de samma 

n är osäker på systemet och att han 

ofta vänder sig till supporten för att lösa problem. Han säger att vänta på 

En av tjejerna säger att hon inte är så datorkunnig och tycker det är mycket 

förstår vad de betyder. Vi bad henne titta på några utskrifter 

som vi hade med oss och frågade om några av de 

på skärmen. Vid packlistan finns det till exempel en kolumn 

 



 

 

Vi frågade alla våra intervjupersoner om de visste vad N:et och E:et stod för. 

Alla kunde svara på vad N:et stod för

Däremot kunde ingen svara på vad E:et stod för. Ingen av dem visste heller 

vad kolumnen V var till för eller vad den betydde. På samma skärm finns en 

rad där det står ”+0109 Funktionstangenten är INTE aktiv.” . Vi frågade om de 

visste vad ”+0109” betydde, men 

annan utskrift där det i det övre högra hörnet står ”CCTRFPM” (se figur 

Figur 15: Bilden visar en utskrift av den skärm som visar dagtidskortet.

Ingen av våra intervjupersoner kunde svara på vad de bokstäve

menade att det var ingenting de hade användning av i sitt arbete. På samma 

skärm syns ”90H02HJN”. Två av de sex tillfrågade kunde se att det var ett 

användar-id, dock med de tillagda siffrorna ”90” som de inte visste vad de 

kom ifrån.  Vi visade flera skärmdumpar med likande resultat, till exempel 

förekommer ”Data:” och ”

vad det var. 

När man blir nyanställd får man en kortare utbildning och sedan två veckor då 

man inte arbetar på ackord för

nyanställd får man, dock inte alla, ut en mindre lathund över användbara 

kortkommandon. Några av våra intervjupersoner säger att de använde den 

ibland, men att den inte innehöll så många tips. En sa att han fortfar

använde den ibland. 

Alla var även överens om att utbildningen, som pågår under fyra dagar är 

alldeles för kort för att man ska hinna lära sig allt: köra truck, packa varor, 

använda terminalen och andra saker som gäller på lagret. Flera av dem uppger 

att det hade varit bra att få en extra utbildning på terminalen efter att ha arbetat 

in sig på truckkörning och packning

funktioner så som att sortera packlistan så att man får de varor som är flest att 

plocka först. Det är inget man får lära sig under utbildningen. Att sortera efter 

mängd är väldigt användbart, något som alla sex var överens om.  En av 

intervjupersonerna berättade att han fick lära sig att sortera efter mängd genom 

att själv fråga andra. 

Vi frågade alla våra intervjupersoner om de visste vad N:et och E:et stod för. 

Alla kunde svara på vad N:et stod för; det visar om varan är skannad eller inte. 

mot kunde ingen svara på vad E:et stod för. Ingen av dem visste heller 

var till för eller vad den betydde. På samma skärm finns en 

rad där det står ”+0109 Funktionstangenten är INTE aktiv.” . Vi frågade om de 

visste vad ”+0109” betydde, men det var det ingen som gjorde. Vi visade en 

där det i det övre högra hörnet står ”CCTRFPM” (se figur 

: Bilden visar en utskrift av den skärm som visar dagtidskortet. 

Ingen av våra intervjupersoner kunde svara på vad de bokstäverna stod för och 

menade att det var ingenting de hade användning av i sitt arbete. På samma 

skärm syns ”90H02HJN”. Två av de sex tillfrågade kunde se att det var ett 

id, dock med de tillagda siffrorna ”90” som de inte visste vad de 

visade flera skärmdumpar med likande resultat, till exempel 

och ”TUT”, något som ingen någonsin använt eller visste 

När man blir nyanställd får man en kortare utbildning och sedan två veckor då 

man inte arbetar på ackord för att lära sig och komma in i arbetet. Som 

nyanställd får man, dock inte alla, ut en mindre lathund över användbara 

kortkommandon. Några av våra intervjupersoner säger att de använde den 

inte innehöll så många tips. En sa att han fortfar

Alla var även överens om att utbildningen, som pågår under fyra dagar är 

alldeles för kort för att man ska hinna lära sig allt: köra truck, packa varor, 

använda terminalen och andra saker som gäller på lagret. Flera av dem uppger 

tt det hade varit bra att få en extra utbildning på terminalen efter att ha arbetat 

in sig på truckkörning och packning; och att då få lära sig flera användbara 

funktioner så som att sortera packlistan så att man får de varor som är flest att 

Det är inget man får lära sig under utbildningen. Att sortera efter 

mängd är väldigt användbart, något som alla sex var överens om.  En av 

intervjupersonerna berättade att han fick lära sig att sortera efter mängd genom 
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Vi frågade alla våra intervjupersoner om de visste vad N:et och E:et stod för. 

det visar om varan är skannad eller inte. 

mot kunde ingen svara på vad E:et stod för. Ingen av dem visste heller 

var till för eller vad den betydde. På samma skärm finns en 

rad där det står ”+0109 Funktionstangenten är INTE aktiv.” . Vi frågade om de 

det var det ingen som gjorde. Vi visade en 

där det i det övre högra hörnet står ”CCTRFPM” (se figur 15). 

 

rna stod för och 

menade att det var ingenting de hade användning av i sitt arbete. På samma 

skärm syns ”90H02HJN”. Två av de sex tillfrågade kunde se att det var ett 

id, dock med de tillagda siffrorna ”90” som de inte visste vad de 

visade flera skärmdumpar med likande resultat, till exempel 

”, något som ingen någonsin använt eller visste 

När man blir nyanställd får man en kortare utbildning och sedan två veckor då 

att lära sig och komma in i arbetet. Som 

nyanställd får man, dock inte alla, ut en mindre lathund över användbara 

kortkommandon. Några av våra intervjupersoner säger att de använde den 

inte innehöll så många tips. En sa att han fortfarande 

Alla var även överens om att utbildningen, som pågår under fyra dagar är 

alldeles för kort för att man ska hinna lära sig allt: köra truck, packa varor, 

använda terminalen och andra saker som gäller på lagret. Flera av dem uppger 

tt det hade varit bra att få en extra utbildning på terminalen efter att ha arbetat 

då få lära sig flera användbara 

funktioner så som att sortera packlistan så att man får de varor som är flest att 

Det är inget man får lära sig under utbildningen. Att sortera efter 

mängd är väldigt användbart, något som alla sex var överens om.  En av 

intervjupersonerna berättade att han fick lära sig att sortera efter mängd genom 



 

 

En av killarna säger att han ibland använder den lilla hjälpmeny som ligger 

längst ner på varje skärm men tycker den är lite dålig då den bara innehåller 

några alternativ och har dåliga etiketter

En annan av killarna berättar 

och skymmer den hjälpmenyn

För ett tag sen gjordes det ett försök till att ta fram ett annat tangentbord (se 

figur 16). 

Figur 16: Det alternativa tangentbord

Tre av de tillfrågade har sett det tangent

visade det, men blev tillsagda att inte använda det. En av tjejerna använder det 

ibland för vissa funktioner och säger att det är lättare för man slipper skriva så 

mycket själv. Alla sex är eniga om att ett tangentbord

logiska etiketter skulle vara mer effektivt och lättare att använda och spara tid.

När expeditören har packat sin order ska det skrivas ut en etikett att sätta på 

burarna med varor. För att skriva ut 

sedan numret på den skrivare man befinner sig vid. Flera säger att 

numreringen av skrivarna inte

vstp99, vstp226 eller vstp31. En av tjejerna tycker det finns risk för olyckor 

när man stannar till för a

av intervjupersonerna säger att de inte förstår varför man behöver skriva in 

namnet på skrivaren och menar att det skulle vara lättare om det fanns en 

knapp för varje skrivare att trycka på istället, 

tangentbordet. 

En av intervjupersonerna tycker att systemet verkar komma från 90

att det är alldeles för mycket knappande, ”man ska tabba hit och man ska tabba 

dit”. Hon säger att systemet är segt och att det tar lång ti

komma från ett ställe till ett annat och menar på att om systemet var lättare och 

enklare skulle det inte behövas lika mycket tid och jobbet skulle bli enklare. 

Hon säger även att ”ett bättre system skulle göra att man slipper titta in

skärmen och kan ägna mer uppmärksamhet till trafiken

En av tjejerna säger att hon skulle ha större tillförlitlighet till systemet om det 

var lättare att navigera i det och att hon då skulle göra de saker hon idag 

na säger att han ibland använder den lilla hjälpmeny som ligger 

längst ner på varje skärm men tycker den är lite dålig då den bara innehåller 

några alternativ och har dåliga etiketter som inte riktigt förklarar dess funktion

En annan av killarna berättar att ibland ligger fönstret med tangentbordet över 

hjälpmenyn. 

För ett tag sen gjordes det ett försök till att ta fram ett annat tangentbord (se 

tangentbordet. 

Tre av de tillfrågade har sett det tangentbordet tidigare. En säger att de blev 

visade det, men blev tillsagda att inte använda det. En av tjejerna använder det 

ibland för vissa funktioner och säger att det är lättare för man slipper skriva så 

mycket själv. Alla sex är eniga om att ett tangentbord med tydliga och mer 

logiska etiketter skulle vara mer effektivt och lättare att använda och spara tid.

När expeditören har packat sin order ska det skrivas ut en etikett att sätta på 

burarna med varor. För att skriva ut en sådan behöver man skriva in ”vst

n numret på den skrivare man befinner sig vid. Flera säger att 

numreringen av skrivarna inte är logisk utan att siffrorna hoppar, till exempel 

vstp99, vstp226 eller vstp31. En av tjejerna tycker det finns risk för olyckor 

när man stannar till för att skriva in vilken skrivare man vill skriva ut på. Två 

av intervjupersonerna säger att de inte förstår varför man behöver skriva in 

namnet på skrivaren och menar att det skulle vara lättare om det fanns en 

knapp för varje skrivare att trycka på istället, så som på det alternativa 

En av intervjupersonerna tycker att systemet verkar komma från 90

att det är alldeles för mycket knappande, ”man ska tabba hit och man ska tabba 

dit”. Hon säger att systemet är segt och att det tar lång tid att skriva för att 

komma från ett ställe till ett annat och menar på att om systemet var lättare och 

enklare skulle det inte behövas lika mycket tid och jobbet skulle bli enklare. 

tt bättre system skulle göra att man slipper titta in

skärmen och kan ägna mer uppmärksamhet till trafiken”. 

En av tjejerna säger att hon skulle ha större tillförlitlighet till systemet om det 

var lättare att navigera i det och att hon då skulle göra de saker hon idag 
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na säger att han ibland använder den lilla hjälpmeny som ligger 

längst ner på varje skärm men tycker den är lite dålig då den bara innehåller 

som inte riktigt förklarar dess funktion. 

att ibland ligger fönstret med tangentbordet över 

För ett tag sen gjordes det ett försök till att ta fram ett annat tangentbord (se 

 

bordet tidigare. En säger att de blev 

visade det, men blev tillsagda att inte använda det. En av tjejerna använder det 

ibland för vissa funktioner och säger att det är lättare för man slipper skriva så 

med tydliga och mer 

logiska etiketter skulle vara mer effektivt och lättare att använda och spara tid. 

När expeditören har packat sin order ska det skrivas ut en etikett att sätta på 

sådan behöver man skriva in ”vstp” och 

logisk utan att siffrorna hoppar, till exempel 

vstp99, vstp226 eller vstp31. En av tjejerna tycker det finns risk för olyckor 

tt skriva in vilken skrivare man vill skriva ut på. Två 

av intervjupersonerna säger att de inte förstår varför man behöver skriva in 

namnet på skrivaren och menar att det skulle vara lättare om det fanns en 

det alternativa 

En av intervjupersonerna tycker att systemet verkar komma från 90-talet och 

att det är alldeles för mycket knappande, ”man ska tabba hit och man ska tabba 

d att skriva för att 

komma från ett ställe till ett annat och menar på att om systemet var lättare och 

enklare skulle det inte behövas lika mycket tid och jobbet skulle bli enklare. 

tt bättre system skulle göra att man slipper titta in i 

En av tjejerna säger att hon skulle ha större tillförlitlighet till systemet om det 

var lättare att navigera i det och att hon då skulle göra de saker hon idag 
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undviker för det är så krångligt. En av de vi pratade med säger att det ges för 

mycket information och tycker skärmen ser svår ut att använda, speciellt om 

man inte kan något om datorer. Hon tycker systemet ser ut att vara gjort för 

killar – ”datanördar” – och tilltalar henne inte alls. Hon säger att ett 

tangentbord med enkla ord utan förkortningar skulle göra att hon kände sig 

säkrare i att använda programmet.  
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Slutsats 
Något som framkommer under intervjuerna är att det finns brister i det system 

som idag används vid ICA:s centrallager i Västerås. Användarna känner en 

osäkerhet i att använda systemet och det förekommer att man hoppar över 

vissa moment för att man inte vet hur man ska göra. Det framgår även att den 

utbildning som nyanställda får är otillräcklig. 

Systemet ställer onödiga krav på användaren. Till exempel ska de minnas 

flera, ofta långa tangentkombinationer för att utföra funktioner. Att behöva 

trycka in den kombination av tangenter som en av intervjupersonerna berättade 

om, ”F11+t+s+r+F4+F12+Enter+Enter”, för att lösa en uppgift verkar ur 

användbarhetssynpunkt onödigt tillkrånglat. Istället skulle det kunna finnas en 

knapp på tangentbordet som gjorde allt det. Det skulle underlätta för 

användaren och de skulle inte behöva minnas krångliga funktioner. Eller det 

att behöva skriva in namnet på en skrivare till exempel vstp99, vstp226 eller 

vstp31 varje gång man vill skriva ut etiketter. Det skulle även det gå att lösa 

med en knapp på tangentbordet. 

Ett nytt virtuellt tangentbord skulle göra arbetet på ICA:s varulager i Västerås 

mer effektivt och personalen skulle känna sig säkra i att använda det. Detta 

skulle även vara en bidragande faktor till att öka trafiksäkerheten på lagret. 

Implementering av god informationsdesign 

För att göra användaren mer säker på att använda programmet och korta tiden 

för utbildning genom att göra det mer intuitivt kan man använda sig av några 

av de principer och teorier jag gått igenom tidigare. 

Till att börja med kan vi ta en titt på den information som visas för 

användaren. Under intervjuerna sa användare att det gavs för mycket 

information och mycket av det som visas på skärmen är något som en 

expeditör inte har användning av. Detta kan ses som brus och något som 

riskerar att få expeditören på andra tankar och ökar den kognitiva belastningen 

i en redan stressande arbetsmiljö. Att ge expeditören mer information än 

nödvändigt bryter även mot Nielsens principer om god användbarhet som 

säger att användargränssnittet bör vara estetiskt och minimalistiskt på ett 

sådant sätt att irrelevant eller information som sällan används inte visas. 

Nielsen pratar om att ett system bör använda ett språk användaren känner igen, 

undvika systemorienterade termer och att följa verkliga konventioner. När vi 

visade skärmdumpar för våra intervjupersoner kunde vi identifiera flera 

tillfällen då man använt sig av systemtermer. Till exempel kolumnen som är 

betecknad ”E” och som visar om en vara är inskannad eller inte. ”E” säger inte 

användaren något och det är svårt att försöka gissa vad den skulle betyda. 
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Det skulle vara mycket tydligare för användaren om det till exempel stod 

”Skannad” som beteckning för den kolumnen. 

Genom att ta bort den överflödiga informationen minskar bruset och leder till 

ökad användbarhet. En designprincip som både Lipton och Pettersson menar 

leder till att nå fram till mottagaren. 

Hjälpavsnittet som finns idag är undermåligt och innehåller endast en allmän 

text, vilket inte ger användaren någon direkt hjälp. Även det bryter mot 

Nielsens principer om användbarhet. Hjälpfunktionen bör utformas på ett 

sådant sätt att det är lätta att hitta i och framförallt fokuserar på användarens 

uppgift. Texten bör enligt informationsdesignprinciper skrivas med ett tydligt 

och konsekvent språk för att ha hög läsbarhet. Den bör även utformas på ett 

sådant sätt att användaren uppfattar hög trovärdighet i texten. I det här fallet 

skulle hjälpfunktionen kunna innehålla de kortkommandon som användaren 

behöver för att navigera i systemet. Detta är något som en av våra 

intervjupersoner efterfrågade så behovet av en utförligare hjälp finns hos 

användarna. 

Den största förändringen för att öka tryggheten och säkerheten i att använda 

systemet anser jag ligger i navigeringen. Expeditörerna som idag arbetar med 

det känner sig tveksamma till hur det ska använda systemet för att hitta till 

saker och de känner sig ibland förvirrade utav det. Att ta fram ett nytt virtuellt 

tangentbord med knappar som har etiketter med ord som användaren känner 

igen och med funktioner som är relevanta för användaren skulle 

tveksamheterna försvinna och expeditörerna känna sig mer säkra på att 

använda systemet. 

Ett QWERTY-tangentbord är monocline grupperat, det vill säga att alla 

knappar ligger på samma nivå. För att nå flera funktioner måste användaren 

komma ihåg en kombination av tangenter eller trycka flera gånger. Om man 

istället använder en mer hierarkisk struktur där en knapp leder till nya 

funktioner kan man få in fler funktioner på den begränsade yta som ändå finns 

på ett sådant tangentbord. Med tydliga etiketter och en genomtänkt taxonomi 

skulle användaren få lättare att komma ihåg var funktionerna finns. För att 

göra detta ännu tydligare kan knapparna färgkodas. Knappar med liknande 

funktioner färgas med en färg, knappar som räknas till ”huvudfunktioner” 

färgas med en annan färg. Likhetsprincipen säger att användaren automatiskt 

uppfattar dessa att höra ihop. Knapparna kan sedan placeras enligt 

närhetsprincipen för att ytterligare tydliggöra skillnaden, knappar med samma 

färg ligger bredvid varandra. 

Enligt Nielsens princip om ”Igenkänning och ihågkommande” ska ett 

användbart system inte belasta användarens minne och be dem komma ihåg 

funktioner och val i huvudet. Istället så ska systemet visa dem vad de kan göra 

hela tiden. Samma sak gäller när det kommer till att ge användaren 
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”Användarkontroll och frihet”. Ge användaren möjlighet att backa om de trots 

allt råkat trycka fel. Att ha en rad knappar med ”huvudfunktioner” alltid 

synliga skulle ge användaren stor kontroll på navigeringen. 

Idag finns det flera sätt att bekräfta ett val i systemet; ibland ska det tryckas på 

”P”, andra gånger ”F12” eller på ”Enter”. Detta kan verka förvirrande och 

svårt att veta när man ska bekräfta med vilken tangent. Att istället vara 

konsekvent och ha en knapp med etiketten ”Bekräfta” skulle det inte vara 

några problem för användaren att veta vilken knapp som gäller. 

För att sammanfatta lite hur användargränssnittet på ICA:s centrallager i 

Västerås skulle kunna förbättras kan vi använda Nielsens lista på fem 

kvalitativa komponenter för användbarhet: 

• Learnability Genom att ge expeditören knappar med en 

genomarbetad taxonomi och tydliga etiketter kan de snabbt lära sig 

systemet. 

• Efficiency När användaren vet var funktionerna finns arbetar de 

snabbare och effektivare. 

• Memorability Med ett välorganiserat navigeringssystem slipper 

användaren minnas krångliga tangentkombinationer eller 

kommandon och kan lätt komma igång med arbetet efter att varit 

borta från det ett tag. 

• Errors Tydliga etiketter minskar risken för att expeditören gör fel. 

Skulle de ändå råka trycka fel. Se till att de vet var de befinner sig 

och att de lätt kan navigera tillbaka. Detta kan man göra genom att 

ha en knapp med ”Tillbaka” eller ”Huvudmeny”. 

• Satisfaction Genom att ta bort element som expeditören inte 

behöver och använda ett språk som är anpassat och riktat till dem 

kan expeditören känna sig mer bekväm och tillfredsställd. 

Jag vill hävda, baserat på de teorier jag gått igenom och de intervjuer som 

genomförts för detta arbete, att ett användargränssnitt som är framtaget med 

informationsdesignprinciper i åtanke får en bättre användbarhet, högre 

effektivitet och blir mer intuitivt. Användaren av det gränssnittet skulle känna 

en högre tillförlitlighet och med det känna sig säkrare i sitt användande. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Dessa frågor användes som utgångspunkt för de intervjuer som genomfördes i 

samband med detta arbete. Frågorna vävdes in i samtalen och andra följdfrågor 

uppstod. De fullständiga intervjuerna finns att tillgå vid behov. 

 

Vad associerar du med trafiksäkerhet på lagret? 

- Vad tycker du om trafiksäkerheten på lagret? 

Händer det att du behöver stanna till med trucken för att arbeta med 

terminalen? 

- Vad var de då som gjorde att du behövde göra det? 

- Hur upplevde du det? Störande/stressande. 

- Upplevde du det som att andra bakom dig blev störda, stressade? 

Har du upplevt några tveksamheter i hur du ska använda systemet? 

- Vad var det som gjorde dig tveksam? 

- På vilket sätt påverkar de tveksamheterna ditt arbete? 

Hur tycker du det är att navigera i systemet? 

När du började på ICA, var det lätt att lära sig systemet? 

- Behövdes det mycket instruktioner eller utbildning för att lära sig 

systemet? 

Används det termer som du inte vet vad de betyder, till exempel BBAD? 

Visa skärmdumpar: 

- Vet du vad ”E” och ”V” kolumnerna är till för och vad de betyder? 

- Vet du vad ”+0109” betyder? 

- Vet du vad ”Konv.id” är till för och vad det betyder? 

- Vet du vad ”Data:” är till för? 

- Vet du vad ”CCTRFPM” står för och använder du det i ditt arbete? 

Har du sett det alternativa tangentbordet? 

- Upplevde du det som mer lättanvänt? 

- Vad var det som gjorde det? 

Tror du ett annat tangentbord skulle vara lättare och mer effektivt? 

- Har du några idéer på hur ett sådant tangentbord ska se ut? 


