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Abstrakt 
Dagens mjukvaruprogram kan ha gränssnitt som innehåller mycket information och många olika 

funktioner som inte alltid är relevanta för användaren. I detta myller av information och funktioner 

förväntas användaren utföra uppgifter som leder fram till sitt uppsatta mål. Syftet med denna 

forskningsrapport var att ta fram funktioner som kan vägleda användare och som kan bidra till ett 

vägledande webbgränssnitt. Fokus lades på att ta fram funktioner som kan vägleda användare i ett 

administrativt system tillhörande en yrkesgrupp med en särskilt komplex arbetssituation. För att få en 

bättre uppfattning om deras arbetssätt och behov gjordes en fallstudie på den utvalda yrkesgruppen, 

med hjälp av en kvalitativ intervju och observation. Resultatet av fallstudien analyserades tillsammans 

med teorier och designprinciper för ett vägledande gränssnitt. Resultatet av analysen blev en prototyp 

med fyra huvudfunktioner som skulle kunna vägleda användaren i ett administrativt gränssnitt. 

Därefter drogs slutsatser kring de vägledande funktionernas generaliserbarhet för andra 

administrativa system och webbgränssnitt i allmänhet. Vi anser att det skulle kunna vara möjligt att 

överföra de framtagna funktionerna till andra administrativa system för andra yrkesgrupper samt 

webbgränssnitt, för att uppnå ett vägledande gränssnitt. Samtidigt är det upp till varje enskild 

gränssnittsutvecklare att avgöra vilka av våra funktioner som bidrar till ett vägledande gränssnitt för 

dem. 

 

Söktermer: Vägledande gränssnitt, administrativa system, designprinciper 
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Förord 
"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och 

börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.  

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 

beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag 

vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.  

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon." 

Kirkegaard  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Vägledning handlar om att hjälpa någon att handla på ett lämpligt sätt för att lösa ett problem eller nå 

ett bestämt mål. Hjälpen ska leda tankarna rätt hos personen som vägleds så att hon eller han kan 

lösa problemet (Nationalencyklopedin, 2010). Ett vägledande gränssnitt är enligt uppdragsgivaren 

särskilt relevant för användare som utför arbetsuppgifter i administrativa system. Systemen kan vara 

omfattande både när det gäller komplexitet och informationsinnehåll. Rapporten är särskilt intressant 

för utvecklare som vill utforma ett vägledande, administrativt system.  

Rapportens syfte är att genom teorier och en fallstudie ta fram funktioner som vägleder användaren i 

ett administrativt system.  

Denna forskningsrapport behandlar en variant av ett administrativt system. Det handlar om 

säljsystem där fokus ligger på att hjälpa dess användare att administrera kunder, objekt, händelser och 

säljsituationer.  

1.2 Forskningsfråga 
På vilket sätt kan man vägleda en användare i ett webbgränssnitt? 

Fokus läggs på hur man kan vägleda användare i ett administrativt system. Därefter dras en slutsats 

kring slutresultatets generaliserbarhet för olika administrativa system och webbgränssnitt i allmänhet. 

1.3 Avgränsningar 
Vi valde att inte utföra några användbarhetstester eftersom vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med 

tid. Vi utelämnade även kvantitativa intervjumetoder eftersom syftet med intervjun var att få mer 

kunskap om säljare. Fokus i undersökningen ligger på mäklaryrket eftersom de har en så komplex 

säljsituation.   

1.4 Fallstudie 
Den fallstudie som gjordes riktades mot en yrkesgrupp som har en särskilt komplex arbetssituation, 

nämligen mäklare. De föll även inom ramen för representativa användare av administrativa system 

som stödjer hanteringen av kunder, objekt, händelser och säljsituationer. Komplexiteten i deras 

arbetsuppgifter, framförallt deras säljprocess, i kombination med vilken typ av administrativt system 

de använder, var anledningen till att just denna yrkesgrupp ansågs särskilt intressant. 
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I fallstudien utfördes en observation av mäklare på en enskild medelstor mäklarbyrå i södra Sverige 

tillsammans med en intervju med en mäklare på en större mäklarbyrå i Stockholm. Syftet med 

fallstudien var att den skulle bidra med kunskap om hur de arbetar samt hur deras arbete kunde 

förenklas genom att uppmärksamma deras behov. 

1.5 Definitioner 
Definitionsskapitlet inleds med en redogörelse för vad ett vägledande gränssnitt och ett administrativt 

system är. Anledningen till detta är att deras betydelse inbjuder till tolkning och därför väljer vi att 

dels föra fram deras allmänna betydelse men även en mer utförlig betydelse som de har i denna 

forskningsrapport. 

1.5.1 Designprinciper 

Designprinciper är en samling fraser eller helt enkelt principer vars syfte är att hjälpa till i 

designprocessens olika beslutsfattande moment genom att fungera som en sorts guide. De kan ses 

som en strategi vilken hellre är baserad på generella principer och som fungerar under och efter 

designprocessen, än specifika principer för specifika problem. (Saffer, 2010) 

Samtidigt får de inte vara för generella eftersom de då riskerar bli mer eller mindre oanvändbara 

(Norman, 1983). 

Den allmänna uppfattningen är att designprinciper är en kombination av tre saker: 

 Vad som är känt om användarna, i vilken kontext användningen sker och vilken 

designstrategi som används 

 De bästa idéerna/koncepten som kommit under tidigare idégenerering 

 Vad designern anser är viktigt för att åstadkomma ett bra projektresultat utifrån sina egna 

erfarenheter och olika Subject Matter Experts(SME). 

 (Saffer, 2010) 

1.5.2 Vägledande gränssnitt 

Många av dagens mjukvaruprogram har gränssnitt som innehåller mycket funktioner som alltid finns 

tillgängliga för användaren. Samtidigt erbjuder de endast lite vägledning, vilket leder till att användare 

inte vet vart den ska börja (Shneiderman, 2002). Vägledning innebär att hjälpa någon att lösa ett 

problem eller att nå ett bestämt mål genom att hjälpa honom eller henne på lämpligaste sätt 

(Nationalencyklopedin, 2010). Ett vägledande gränssnitt är tänkt att, med hjälp av olika metoder och 

funktioner, underlätta för användaren att nå sitt uppsatta mål. Syftet med denna forskningsrapport är 

att utifrån teorier och en fallstudie ta fram ett gränssnitt som vägleder användare i utförandet av 
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arbetsuppgifter i administrativa system. Ett vägledande gränssnitt kan också förklaras utifrån följande 

allegori: 

Tänk dig en snårig igenväxt skog. Någonstans i skogen finns en stuga som du vill finna. Det finns 

småstigar här och där men stigarna är otydliga och du är inte säker på vilken stig som leder dig till just 

din stuga. Tänk dig samma skog men med lite bredare, tydligare stigar som har skyltar vid varje 

vägskäl och som vägleder dig i rätt riktning. Nästa steg är att du har en guide med dig i skogen som 

går före dig och som kan svara på dina frågor.  

På vandringen genom skogen skulle du kunna möta andra människor som kanske vill prata eller 

distraherar dig på ett eller annat sätt. När du sedan vill gå vidare på stigen mot ditt mål kan det vara 

svårt att orientera dig, i synnerhet om du går i skogen utan skyltar. Går du i skogen där det är skyltat 

behöver du bara irra runt en kort stund innan du hittar en stig och till slut även skyltar att följa. Hade 

du gått i skogen med en guide hade guiden genast lett dig i rätt riktning. 

Ju fler gånger du går igenom skogen desto lättare har du att hitta. Till slut kanske du kan skogen så 

bra att du vill springa till stugan. Då är din guide, som bara går i samma tempo hela tiden, endast ett 

hinder för dig.  

Det bästa är att ha en guide som vägleder dig i början när du är ovan och som hjälper dig i rätt 

riktning när du blivit distraherad. Guiden ska låta dig springa fritt genom skogen när du är van men 

ändå vara tillgänglig då du blir osäker. 

I allegorin representerar skogen gränssnittet, stugan i skogen en slutförd uppgift och vägen till stugan 

är processen då uppgiften genomförs.  

1.5.3 Administrativa system 

Inom många företag förekommer administrativ databehandling där datorer används som hjälpmedel 

vid lösning av administrativa och planläggningsmässiga uppgifter (Nationalencyklopedin, 2010). 

Denna bearbetning och hantering av data utförs i ett administrativt system som beroende på 

företagets natur kan se olika ut både vad det gäller funktioner men även vilken information de 

innehåller.  
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2. Teori 
Teorikapitlet inleds med en genomgång av olika designprinciper för ett vägledande gränssnitt. 

Därefter förklaras begreppen Information foraging och doftspår. Efter det följer en artikelstudie 

kring vägledande system. Här presenteras tre artiklar som tar upp olika förslag på hur system kan vara 

uppbyggda för att vägleda användare. 

2.1 Designprinciper 

2.1.1 Feedback 

En användares handlingar bör alltid resultera i tydlig feedback som ger användaren information om 

vad den gjort och vad som åstadkommits. Feedback kan åstadkommas på olika sätt – genom ljud, 

taktilt, visuellt, verbalt, eller genom en kombination av detta (Sharp, Rogers & Preece, 2007). Utöver 

feedback vid handlingar bör gränssnittet alltid hålla användaren informerad om vad som händer, till 

exempel genom att visa laddningstider eller lista återstående moment (Mayhew, 1992). 

För att ett system ska vara inbjudande att använda måste det generera en känsla av framsteg och 

tillfredställelse. Resultatet av en användares handlingar måste genast framkomma; förseningar 

försämrar användarens arbetsflöde och skadar förtroendet för systemet. Snabb och tydlig respons gör 

att användare direkt kan bedöma om effekten är den önskade. Om responsen inte är snabb och 

tydlig, ändra och rätta till den flyttar sin uppmärksamhet på något annat (IBM). 

 

2.1.2 Likheter mellan systemet och den verkliga världen 

Tillåt användare att bygga vidare på tidigare kunskap, särskilt förvärvade kunskaper och erfarenheter 

från den verkliga världen. En liten mängd kunskap, som används genomgående i ett helt gränssnitt, 

kan ge användaren möjlighet att utföra ett stort antal uppgifter.  Att använda välbekanta koncept och 

tekniker gör att användare kan komma igång snabbt och göra framsteg omedelbart (IBM). Om 

möjligt ska samma förhållande gälla åt andra hållet. Det du ser på skärmen är det du får om du till 

exempel skriver ut information eller publicerar informationen vidare. Gränssnittet bör även tillåta 

direkt redigering. Inga omvägar ska behöva tas för att ändra någon information (Mayhew, 1992). 

Det kan tyckas relativt självklart men ju synligare funktioner är i ett gränssnitt desto troligare är det 

att användare vet vad de ska göra härnäst (Sharp, Rogers & Preece, 2007). Väl genomförda visuella 

representationer ger ledtrådar och påminnelser som hjälper användare att förstå och känna igen sig 

(IBM).  

Strukturen och flödet i ett system bör efterlikna och stödja det arbete som utförs. En användare ska 
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inte behöva navigera sig fram och tillbaka i ett gränssnitt eller hoppa mellan olika applikationer för att 

kunna slutföra något den påbörjat (Mayhew, 1992). Systemet bör tala användarens språk med ord, 

fraser och begrepp som är bekanta för användaren. Undvik systemorienterade termer. Följ verkliga 

konventioner. Se till att information visas i en naturlig och logisk ordning. Dialoger bör inte innehålla 

information som är irrelevant eller sällan används. Oviktig information i en dialog konkurrerar med 

den viktiga informationen och minskar deras relativa synlighet (Nielsen, 1994). Det finns ofta en 

tendens att vid utveckling av ett gränssnitt skapa ett till synes konsekvent gränssnitt utan att först 

förstå användarnas arbetsprocesser och erfarenheter. Detta är något som bör undvikas. Försök förstå 

vad användaren förväntar sig och var noga med att matcha dessa förväntningar och utforma 

gränssnittet därefter. Detta ger ett konsekvent gränssnitt som kan uppfattas som intuitivt (IBM). Det 

gäller således att studera användarens arbetsprocess från början till slut och identifiera möjlig 

information och de funktioner som användaren kan behöva för att utföra hela processen. En annan 

aspekt att ta hänsyn till utöver användarens externa erfarenheter är vilka liknande system som de 

redan är vana vid. Är det möjligt att finna konventioner som användare redan är vana vid och 

applicera dem på det nyutvecklade gränssnittet så underlättar det för användaren att anpassa sig 

snabbare (Mayhew, 1992).  

2.1.3 Flexibilitet och frihet 

När det gäller användares frihet i ett datorsystem finns olika skolor. Enligt IBM's Design Principles for 

Tomorrow (IBM) ska en användare alltid ha tillgång till ett systems samtliga funktioner. Detta för att 

användaren själv ska kunna bestämma hur arbetsuppgiften ska genomföras men även effektivisera 

sitt arbetssätt genom att inte vara begränsad. System bör generellt vara lägeslösa – det vill säga att de 

inte innehåller vissa funktioner som bara fungerar i ett specifikt läge i gränssnittet eller där samma 

handling ger olika resultat beroende på läge (Raskin, 2002). Dock menar IBM att ett gränssnitt bör 

vara anpassningsbart till enskilda användares behov och önskemål. Det finns inte två användare som 

är exakt lika. Användarna har olika bakgrund, intressen, motivation, och nivåer av erfarenhet (IBM). 

Att låta användarna själva anpassa sitt datorgränssnitt kan också leda till högre produktivitet och 

nöjda användare. Att låta användaren ändra standardvärden kan spara dem tid och besvär med ofta 

använda funktioner (IBM). Det andra perspektivet utgår från att designa fram det bästa sättet att 

genomföra en uppgift och genom att begränsa användarens valmöjligheter. I den situationen kan 

gränssnittet göras mer användarvänligt och strömlinjeformat (Sharp, Rogers & Preece, 2007 ). Endast 

de funktioner som behövs för att slutföra en påbörjad uppgift bör visas kompletterat med en tydlig 

avbrytfunktion som för användaren tillbaka till ursprungsläget. Dock anser även Sharp, Rogers & 

Preece att ett gränssnitt bör vara konsekvent i sina grundläggande funktioner. Ett vänster musklick 

ger alltid samma resultat eller en markering har alltid samma funktioner (Sharp, Rogers & Preece, 

2007 ). Vilken av dessa två skolor som bör tillämpas i ett gränssnitt skiljer sig dels beroende på 

utvecklarens smak, hur gränssnittet är utformat samt vilka funktioner det innehåller. Ett program där 
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användare jobbar i längre processer och regel aldrig avbryter något som är påbörjat, har inte någon 

nytta av att ha irrelevanta funktioner tillgängliga för den pågående processen. Mayhew (1992) menar 

också att användaren inte bör erbjudas precis all funktionalitet som denne någonsin skulle vilja ha. 

Prioritera hellre att göra gränssnittet så användarvänligt som möjligt (Mayhew, 1992). 

 

Användare som brukar ett system regelbundet blir förr eller senare experter. Ett gränssnitt bör, om 

möjligt, ge dessa experter acceleratorer i form av genvägar och snabbkommandon som är osynliga för 

nybörjaren. Snabbkommandon kan effektivisera frekvent använda funktioner (Nielsen, 1994). I 

princip alla samlingar med heuristiska designprinciper tar upp vikten av att ha tydliga ”nödutgångar”, 

det vill säga möjligheten för användaren att utan besvär lämna en oönskad situation och återgå till 

ursprungsläget (Nielsen, 1994). 

2.1.4 Belasta inte användarens minne 

Det krävs i regel mindre kognitiv ansträngning av en användare att känna igen något den gjort 

tidigare än att behöva minnas en exakt handling. Igenkänning bör främjas hellre än att belasta 

användares minnesresurser. Detta kan åstadkommas genom att göra objekt, handlingar och 

valmöjligheter synliga. Undvik att tvinga användaren att minnas information från en del av en dialog 

till en annan. Instruktioner för användning av systemet bör vara synliga eller lätt åtkomliga vid behov 

(Nielsen, 1994). Minska användarens osäkerhet genom att presentera data på ett sätt som är tydligt 

och självklart. Slå samman data, minska den kognitiva belastningen genom sammanföring av data 

från en lägre nivå och summera på en högre nivå. Använd namn som begreppsmässigt är relaterade 

till funktionen (Gerhardt-Powel, 1996). 

2.1.5 Felhantering och hjälp 

Användare bör skyddas från att göra fel. Ansvaret för att hålla användaren borta från misstag är 

formgivarens. Gränssnittet bör ge visuella referenser, påminnelser, listor med alternativ, och andra 

hjälpmedel för att vägleda användaren. Dessa bör antingen komma automatiskt eller på begäran. 

Hjälpmedel som dessa är särskilt effektiva eftersom människor är mycket bättre på känna igen än att 

minnas (IBM). I de fall då felmeddelanden inte kan undvikas bör de uttryckas genom ett enkelt språk 

(inga koder), exakt ange problemet och konstruktivt föreslå en lösning (Nielsen, 1994). Även om det 

är bättre om systemet är så pedagogiskt utformat att det kan användas direkt, kan det vara 

nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentation. All sådan information bör vara lätt att söka 

igenom, ha fokus på användaruppgifter, vara listad med konkreta steg som ska utföras och inte heller 

vara för stor (Nielsen, 1994). 

Ett gränssnitt som tydligt ger användaren möjlighet att ångra handlingar skapar användare som inte är 

rädda att själva utforska och lära sig. Användare känner sig mer bekväma i system där deras 
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handlingar inte ger oåterkalleliga konsekvenser (IBM). Det är viktigt att tänka på att datorn är ett 

verktyg och att alla som brukar ett verktyg vill känna kontroll över det. En designer bör därför 

utforma gränssnittet så att det direkt upplevs som ett tillgängligt verktyg (Mayhew, 1992).  

2.1.6 Läsmönster och visibilitet 

I en studie av Jacob Nielsen undersöktes 232 testpersoners läsbeteende. Testpersonerna observerades 

vid användning av över tusen olika webbsidor. Testpersonernas ögonrörelse spelades in och 

resultatet kunde visas som värmekartor. Värmekartorna visade vart blicken främst hamnade och 

vilket mönster det följde. Studien visade att användarnas huvudsakliga läsbeteende var tämligen 

konstant över flera olika webbplatser och uppgifter. Det dominerande rörelsemönstret för ögonen 

ser ungefär ut som ett F och har följande tre komponenter:  

 Användare läste först i en horisontell rörelse, vanligtvis över den övre delen av innehållet. 

Denna första del utgör F:s översta streck. 

 Därefter flyttade användaren ner blicken på sidan och läste en andra horisontell rörelse som 

normalt omfattar ett kortare område än den tidigare rörelsen. Detta utgör F:ets nedre streck. 

 Slutligen skannade användaren innehållets vänstra sida i en vertikal rörelse. Beroende på 

mängd information och intresse kan denna rörelse gå snabbare eller långsammare. På 

värmekartan var oftast det här den tydligast markerade linjen. Detta utgör F:ets vertikala 

linje.  

Naturligtvis består inte användarnas sökmönster alltid av exakt tre delar. Beroende på webbplatsens 

utformning och användning av rubriker och bilder påverkas ögats avscanning. Rörelsen kunde ha 

formen av ett E eller ett Γ.  Den mest dominanta formen var dock som sagt F-formen. Studien gav 

följande slutsatser: 

 Användare läser inte noggrant ord för ord – grundlig läsning är sällsynt, speciellt när användaren 

söker specifik information och vill åt den snabbt. Användaren flyttar snabbt runt sin blick när 

den läser av en sida. Vissa människor läser mer noga, men de flesta gör det inte.  

 De två första styckena i en längre text bör ange den viktigaste informationen - Det finns ett visst hopp 

om att användare faktiskt kommer att läsa detta material, även om de antagligen kommer att 

läsa mer i första stycket än det andra.  

 Inled underrubriker, stycken och punkter med informationsbärande ord - När användare söker igenom 

sidan vertikalt i den tredje rörelsen läser de främst början på rubriker, stycken och punkter. 

Därför är det viktigt att formulera så att nyckelord blir synligt. Det är mycket större 

sannolikhet att de kommer läsa de två första orden i en mening än det tredje.  

(Nielsen, 2006) 
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2.2 Information Foraging och doftspår 
Information Foraging är en teori som beskriver hur människor söker information på Internet och 

vilka faktorer som påverkar sökandet. Människors informationssökande kan liknas vid rovdjurs 

sökande efter föda. Liksom rovdjuret behöver människan ett doftspår för att kunna genomföra sin 

jakt. Känner inte rovdjuret vittring av ett byte så irrar den bara runt planlöst. I människans fall utgörs 

doftspår av vägen fram till den eftersökta informationen och hur den här vägen är strukturerad. Alla 

länkar, texter, ordval, rubriker, färger och bilder ger sinnesintryck som antingen leder en användare 

till sitt mål - eller i värsta fall, då det används dåligt, förvirrar bort användaren. Tanken är att konstant 

ge ledtrådar om var nästa länk leder. (Pirolli, 1999) 

Människan är av naturen en lat varelse som konstant väger arbetsinsats mot den förväntade 

belöningen som resulterar från arbetet. Om man ska återgå till rovdjursanalogin så kan man tänka sig 

en räv i en skog med små harar och stora harar. En stor hare räcker för att hålla räven mätt en längre 

tid men den är snabbare och svårare att fånga än de små hararna. Här blir det en avvägning där räven 

måste avgöra om det är värt energin eller inte att fånga den stora haren eller om den ska nöja sig med 

flera små. Oftast är det bättre med många små lättfångade måltider. Står en människa mellan liknande 

val mellan något som kräver en stor arbetsinsats eller flera mindre väljer den oftast de mindre om inte 

belöningen för den stora insatsen är så mycket större. Hittar den inte det den söker överger den 

webbplatsen eller verktyget. Just därför är det värdefullt att användare får snabb och rätt feedback när 

den agerar (Nielsen, 2004).  

Även om Information Foraging-teorin främst är fokuserad på användares beteende på Internet och 

hur de kan hållas kvar på en webbplats - kan den även tillämpas vid utformningen av ett vägledande 

gränssnitt. Genom starka doftspår i form av tydligt markerade funktioner, vägledande texter och 

ordval kan ett gränssnitt optimeras och användarens inlärning och effektivitet förbättras. Jakob 

Nielsen berättar om vikten att visa upp exempel på innehåll (Nielsen, 2004). Till exempel att direkt 

presentera de populäraste underlänkarna till varje kategori (Figur 1). 

 

Figur 1 Ett exempel på en förstasida med starka doftspår. Kategorier presenteras med 
korta tydliga rubriker, vars innehåll förtydligas av ikonerna samt listan på innehåll under 
som även fungerar som snabblänkar.  Underlänkarna sorteras i bokstavsordning för 
snabb läsning. (Prisjakt, 2010) 
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2.3 Artikelstudie kring vägledande system 
Utifrån en artikelstudie lyfts tre vetenskapliga artiklar fram som tar upp olika möjligheter att utveckla 

system som syftar till att vägleda och stödja användare i deras arbetsuppgifter. 

2.3.1 Workspace-orienterat gränssnitt för administrativa system 

I artikeln Workspaces enhance efficiency – theories, concepts and a case study presenterar Gulliksen, Lif, Olsson 

& Sandblad(2001) ett workspace-orienterat angreppssätt som kan användas vid utveckling av ett 

effektivt gränssnitt för administrations- och informationssystem. 

För att kunna designa ett effektivt gränssnitt som användaren kan arbeta mot, är det viktigt att förstå 

att användarens huvudmål är att utföra sina arbetsuppgifter. Användaren ska inte behöva lägga ner 

tid och koncentration på att hantera datorn eller motsvarande medium. Samtidigt måste systemet 

stödja användaren i sin arbetsuppgift genom att förmedla relevant och lättillgänglig information, 

vilket minskar den kognitiva arbetsbördan. Om systemet är bristfälligt utformat kan det leda till både 

kognitiva och psykosociala arbetsmiljöproblem. 

Gulliksen et al.(2001) menar att ett sätt att öka effektiviteten, där effektiviteten kan ses som ett 

resultat av systemets vägledningsförmåga, är att använda sig av ett workspace-orienterat gränssnitt. 

Syftet med detta angreppssätt är att stödja användaren med ett skräddarsytt gränssnitt, som innehåller 

den information och de verktyg som behövs för att klara av olika arbetssituationer med tillhörande 

arbetsuppgifter. Gränssnittet ska stödja användarna i deras arbetssätt där varje arbetssituation 

motsvaras av en workspace. Vilka workspaces som är tillgängliga för användare väljs sedan utifrån en 

huvudmeny eller motsvarande. Samtidigt bör en workspace ha en åtskiljande layout i förhållande till 

andra workspaces för att användaren direkt ska veta vilken workspace hon eller han arbetar i men 

även vilket innehåll den har och vilka uppgifter som kan utföras. På detta sätt får användaren en 

tydligare överblick vilket underlättar möjligheten att skifta mellan olika arbetsytor. 

En viktig del i det workspace-orienterade angreppssättet enligt Gulliksen et al.(2001) är förhållandet 

till arbetsuppgifter. En arbetsuppgift kan definieras som ett arbete vars syfte är att nå ett specifikt 

mål. Under arbetets gång måste användaren göra olika val och därför bör en workspace vara 

strukturerad på ett sätt som dels stödjer den aktuella arbetsuppgiften men också stödjer användaren 

som utför den. En workspace kan ses som en container innehållande allt som behövs för att utföra 

en arbetsuppgift. Samtidigt kan element i en workspace återkomma i andra workspaces där de också 

kan presenteras på ett annorlunda sätt, t ex enbart läsbar i en workspace medan det är editerbart i en 

annan workspace. 

Gulliksen et al.(2001) anser också att användaren som utför en arbetsuppgift i en workspace måste ha 

möjlighet att tillfälligt avbryta den för att vid ett senare tillfälle slutföra den. 
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I en studie där workspace-metaforen applicerades drogs även slutsatsen att användarna eftersträvade 

mer information än den som visades i en workspace. Därför tvingades användare att leta efter 

information på andra ställen. Detta framhåller vikten av att inkludera den information som behövs 

för en arbetsuppgift men också att användaren på ett enkelt sätt kan få fram ytterligare information 

utan att tvingas avsluta en pågående arbetsuppgift. Det påvisar även vikten av att från början ta reda 

på exakt vilken information som användarna vill ha tillgång till. Att vara noggrann vid utformningen 

av en workspace är därför en nödvändighet. Samtidigt måste nya element och funktioner kunna 

läggas till i en workspace vid ett senare tillfälle utan att förstöra den befintliga strukturen. 

Ett ytterligare sätt att minska den kognitiva arbetsbördan samtidigt som användaren utför sina 

arbetsuppgifter i gränssnittet är enligt Gulliksen et al.(2001)  att använda sig av sedan tidigare 

återkommande mönster och egenskaper. Några exempel är färger, former samt placering av element i 

en arbetsyta. 

Gulliksen et al.(2001)  menar att ett workspace-orienterat angreppssätt erbjuder bättre möjligheter för 

att skapa ett gränssnitt som stödjer användare i deras arbete. Workspace-orienterat angreppssätt 

skiljer sig från ett mer traditionellt process-orienterat angreppssätt där alla användare har tillgång till 

gränssnittets alla funktioner oavsett vilken arbetssituation de befinner sig i. 

2.3.2 Activity-Based Computing 

Bakgrunden till Activity-Based Computing (ABC) och dess utvecklingsdesignprinciper kommer från 

studier av arbetsrutiner för vårdpersonal på sjukhus. Sjukhuspersonal ställs allt som oftast inför mer 

utmanande arbetssituationer jämfört med andra yrkesgrupper. Deras arbetsdag kräver stor mobilitet. 

De ska utan förvarning kunna samarbeta med andra i olika arbetssituationer, klara av att bli avbruten 

under en pågående arbetsuppgift samt ha en god kommunikationsförmåga. (Bardram, 2005;2009) 

Kortfattat kan man säga att ABC har som mål att ett system ska uppfylla följande fyra principer: 

 ... att stödja användaren i sitt arbete genom att hantera och administrera användarens 

arbetsuppgifter framför datorn 

 ... att stödja mobila användare så att deras pågående arbetsuppgifter kan avbrytas och återupptas 

på olika platser och genom att använda olika typer av teknologisk apparatur, exempelvis stationära 

datorer, bärbara datorer, handdatorer och smartphones. 

 ... att stödja asynkrona samarbeten genom att tillåta flera personer att arbeta med samma 

arbetsuppgift. En användare kan till exempel påbörja en arbetsuppgift ute på fältet användandes 

en handdator varpå en annan användare sedan slutför arbetsuppgiften vid sin stationära dator på 

kontoret. 

 ... att stödja synkrona samarbeten kring en arbetsuppgift som pågår genom att erbjuda användarna 

möjlighet att arbeta tillsammans. Om den tekniska apparaturen tillåter det, ge dem möjlighet att 

delta i en synkron skrivbordskonferens. 
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(Bardram, 2005;2009) 

Sammanfattningsvis har ABC:s principer till syfte att ge stöd åt användares aktiviteter oavsett vad det 

är för arbetsuppgift, hur lång tid det tar, vart hon eller han befinner sig samt vilken eller vilka 

användare som utför det. (Bardram, 2005;2009) 

2.3.3 Systemet som expertanvändare 

Människor som räknas till experter inom ett område har förståelse för strukturen av de aktiviteter de 

utför. Denna förståelse tar de vara på när de sedan utför aktiviteter på en mer avancerad nivå. Under 

tiden som en komplex aktivitet utförs vet de vilka händelser som redan ägt rum men också vad de 

behöver göra för att nästa händelse ska äga rum. För experter är det klart och tydligt vad de ska göra 

härnäst, eftersom de vet hur de tidigare gjort för att uppnå sitt mål. (Aggarwal & Ryoo, 2007) 

Till exempel är rutinerade dansare experter inom sitt område. Dem vet hela tiden vad som är nästa 

danssteg. Denna kunskap om experter kan användas som utgångspunkt för ett människa-dator 

interaktionssystem. Systemet samarbetar med en användare med syfte att hjälpa användaren att 

genomföra aktiviteter på en hög nivå. Experten representeras då av människa-dator-

interaktionssystemet vilket då har samma förståelse för vilka aktiviteter användaren vill utföra som 

expertanvändaren har. Systemet guidar användaren genom utförandet av aktiviteten genom att ge 

feedback beroende på var i aktiviteten användaren befinner sig, vad användaren har utfört och vad 

som ska utföras härnäst. Om inte rätt underaktivitet utförs uppmärksammas användaren om detta. 

Systemets syfte blir då att representera expertanvändaren, vilken guidar användaren så att 

underaktiviteter görs i rätt ordning. Syftet blir också att ge feedback eller råd till användaren beroende 

på vilken eller vilka aktiviteter hon eller han utför. I människa-dator-interaktionssystemet ska 

användaren också ha möjlighet att ångra vissa underaktiviteter om hon eller han har gjort fel. Tidigare 

människa-dator-interaktionssystem har huvudsakligen använt sig av action-reaction modeller vilket 

innebär att systemet svarar på rätt sätt om rätt handling utförs i en aktivitet. I ett människa-dator 

interaktionssystem som representerar expertanvändaren, guidas och instrueras istället användaren så 

att rätt handling utförs. Instruktionerna handlar om hur hon på ett framgångsrikt sätt genomför en 

aktivitet på hög nivå genom användandet av feedback. (Aggarwal & Ryoo, 2007) 

 

-  
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3. Metod 
För att kunna svara på forskningsfrågan användes olika metoder. Dels togs det utifrån teorin fram 

designprinciper för ett vägledande gränssnitt. Designprinciperna användes som ett stöd vid olika 

designval i arbetet med att ta fram prototypen. Det gjordes även en fallstudie gentemot en specifik 

yrkesgrupp. Genom en intervju och en observation undersöktes vilka behov denna yrkesgrupp hade. 

I detta kapitel görs först en allmän beskrivning av dessa metoder men vi motiverar också vilka 

metoder vi valt att använda samt hur de genomfördes. Slutligen förs en diskussion kring valet och 

genomförande av metoder utifrån validitet och reliabilitet. 

3.1 Designprinciper och deras användningsområden 
Designprinciper ska inte bara kännas aktuella idag utan bör även vara formulerade på ett sådant sätt 

att de fungerar flera år framöver och oberoende av vilka nya tekniska produkter som kan tänkas 

utvecklas (Norman, 1983) 

När designprinciper formuleras är det viktigt att tänka på att de ska vara: 

 Korta, koncisa och kraftfulla. Om de behöver förklaras ytterligare är det tillåtet men det ska vara 

korta förklaringar vilka ska fungera som en ingång eller introduktion till designprincipen 

 Lätta att komma ihåg. De ska vara lätta att komma ihåg av alla inblandade i designprocessen. 

Detta skulle kunna uppnås genom att till exempel använda sig av vitsiga eller provokativa 

benämningar, eller exempelvis genom en ordlek 

 Gränssnittsoberoende. Designprinciperna ska kunna appliceras i flera olika delar av ett gränssnitt 

 Specifika. För generella designprinciper fyller ingen funktion. De ska vara specifika i den 

mening att de ska fokusera på vad det är som gör produkten unik 

 Differentiering. Efter att tagit fram designprinciperna, testa ifall de kan användas på en 

konkurrerande produkt (om det finns någon). Om så är fallet är de antingen inte specifika 

nog eller är det inte någon större skillnad mellan produkterna 

 Inga konflikter. Det får inte gå att ställa en designprincip mot en annan så att deras principer 

hamnar i konflikt med varandra när de sedan appliceras på produkten. 

(Saffer, 2010) 

3.1.1 Implementering 

När designprinciperna är framtagna kan de användas under designprojektets gång. Det kan handla 

om att de ska hjälpa till vid designval eller när det finns flera olika designkoncept att välja mellan 

(Saffer, 2010).  
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Designprinciperna kan också användas för att utvärdera en produkt, både iterativt vid bestämda 

tillfällen under tiden produkten utvecklas, men också på en redan färdig produkt. Vid användning 

under tiden som en produkt utvecklas hjälper det till att i slutändan få fram en produkt som 

motsvarar de krav som designprinciperna representerade. När designprinciperna används för att 

utvärdera en redan existerande färdig produkt kan syftet vara att undersöka ifall produkten uppfyller 

de krav som designprinciperna ställer på den. Om de inte skulle uppfyllas kan det vara ett motiv för 

att ta fram en ny uppdaterad version av produkten. (Sharp, Rogers & Preece, 2007) 

Det kan hända att designprinciperna överlever den specifika produkt de ursprungligen togs fram för. 

Designprinciperna kan sedan appliceras på liknande produkter. (Saffer, 2010) 

3.2 Intervju som datainsamlingsmetod 
Intervjuer bygger på frågor som kan utformas på olika sätt beroende på syftet med undersökningen 

(Kvale, 1997). Frågorna som ställs till respondenten kan vara mer eller mindre strukturerade och kan, 

beroende på intervjumetod, ha en kvalitativ eller kvantitativ konstruktion 

Kvalitativ intervju 

Syftet med att använda den kvalitativa intervjumetoden är att upptäcka eller identifiera okända, 

alternativt inte tillräckligt kända företeelser och egenskaper. Intervjumetoden används för att 

upptäcka och förstå hur något är strukturerat. (Starrin & Renck, 1996) 

Den kvalitativa intervjun utgörs av ett mellanmänskligt samspel. Ett samtal mellan två parter om ett 

tema som båda har ett intresse av men där deras roller inte är jämbördiga. Det är intervjuaren som 

introducerar samtalsämnet och styr genom ytterligare frågor under intervjun. I den kvalitativa 

intervjuprocessen används antingen ostrukturerade eller semistrukturerade frågor. Den 

ostrukturerade intervjun utgår från en övergripande fråga för att få den intervjuade att fritt berätta 

om sina upplevelser. Den semistrukturerade intervjun utgår istället från utvalda ämnen och är mer 

styrande. Som hjälpmedel vid en semistrukturerad intervju används med fördel en så kallad 

intervjuguide. (Polit & Hungler, 1999) 

Det är viktigt att börja med att överväga om en intervjuundersökning över huvudtaget är nödvändig. 

Kanske finns svaren till intervjufrågorna redan i till exempel relevant litteratur, artiklar eller tidigare 

rapporter. Kvalitativa intervjuer är däremot nödvändigt om det inte går att få fram information på 

något annat sätt. (Ekholm & Fransson, 1992) 

Kvantitativ intervju 

När intervjuaren har förkunskap om definierade företeelser eller egenskaper, eller har hypoteser som 

man vill verifiera eller falsifiera, är kvantitativa intervjuer att föredra. Intervjumetoden kan också 

användas om syftet är att undersöka omfattningen av särskilda företeelser som på förhand är kända. 

Frågorna som den intervjuade svarar på i en kvantitativ intervju är formulerade efter de hypoteser 
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som är tänkta att undersökas och där svarsalternativen redan finns. En vanlig form av kvantitativa 

intervjuer är enkäter. Fördelen med kvantitativa intervjuer är att resultatet av dem kan sammanställas 

och analyseras med hjälp av olika statistiska metoder. (Starrin & Renck, 1996) 

3.2.1 Förberedelser inför intervju 

Oavsett om man väljer att utföra en kvalitativ eller kvantitativ intervju krävs det förberedelser. De 

flesta former av kvalitativa intervjuer kräver någon form av intervjuguide. En intervjuguide skiljer sig 

från ett strukturerat formulär genom att den syftar till att intervjuaren ska försöka få information om 

alla de punkter som har behandlats i guiden. (Starrin & Renck, 1996) 

Det är viktigt att först fastställa vad målet med intervjun är och vilka frågor man vill ha svår på. Även 

om en kvalitativ intervju inte ofta förutsätter att man i förväg vet vad det är för information man 

kommer få fram, är det viktigt att det är tydligt vad målet är. Innan frågorna tas fram bör man 

bestämma sig för om man ska använda sig av en semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Efter 

det tas de frågor fram som kommer utgöra underlaget för den kvalitativa intervjun. Dessa frågor bör 

vara öppna, det vill säga att det inte går att svara ja eller nej. Om det är en kvantitativ intervju i 

enkätform tas de frågor fram som kan behövas för att undersöka hypotesen eller omfattningen av en 

företeelse. Innan frågorna ställs i en skarp situation kan det vara en fördel att testa dem i en 

provintervju för att utvärdera och se om de fungerar eller behöver omformuleras. (Ekholm & 

Fransson, 1992). Antalet respondenter behöver inte vara förutbestämt, utan kan ökas under studiens 

gång (Kvale, 1997).  

3.2.2 Genomförande av intervju 

Intervjun bör äga rum i en miljö där den intervjuade känner sig bekväm. På den intervjuades 

arbetsplats eller i hemmet är bra platser att utföra en intervju på, eftersom det är här som den 

intervjuade känner sig hemma och mest självsäker. (Ekholm & Fransson, 1992; Starrin & Renck, 

1996) 

Ett vanligt sätt att dokumentera kvalitativa intervjuer är att använda sig av en bandspelare eller annan 

teknisk apparatur för inspelning. Genom att ord, tonfall och pauser registreras underlättar det vid den 

kommande tolkningen av resultatet. Varje intervju skrivs därefter ut ordagrant och analyseras utifrån 

vald analysmetod (Kvale, 1997). 

Det är viktigt att motivera den intervjuade till att svara på frågorna genom att framhålla hur viktigt 

deras bidrag är. Syftet bör tydligt framgå och det är även viktigt att berätta hur materialet kommer att 

användas. Forskningsetiska övervägande behöver också göras, det vill säga informera om bidraget 

kommer att vara konfidentiellt eller inte. All information ska ges i flera steg innan intervjupersonen 

börjar svara på intervjufrågorna. Ett första steg kan vara att skicka ett brev information om syftet 
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med den kommande intervjun och samt information om vem som är ansvarig för undersökningen. I 

brevet kan det även finnas information om intervjupersonen kommer att bli uppringd för att 

bestämma tid för intervju. Därefter ringer intervjuaren till intervjupersonen och ger fullständig 

information. Intervjun bör inledas med neutrala frågor som bakgrundsvariabler. Intervjun kan också 

avslutas med neutrala frågor, till exempel kommentarer kring frågorna. Mellan inledningen och 

avslutningen kommer frågorna som rör frågeställnigen. (Kvale, 1997) 

Under intervjun är det viktigt att den som intervjuar uppträder på ett korrekt sätt. Till exempel bör 

den som intervjuar undvika att använda för krångligt och akademiskt språk eftersom det då finns en 

risk att respondenten inte förstår. Istället bör frågorna vara utformade genom ett vardagligt språk 

eller ett språk som använder termer som respondenten känner till. (Ekholm & Fransson, 1992; 

Starrin & Renck, 1996) 

3.3 Observationer som datainsamlingsmetod 
Observationer som datainsamlingsmetod är särskilt användbart när forskaren är intresserad av att 

inhämta information som berör beteenden och experiment av olika slag. Att observera handlar om 

att studera någonting och använda sig själv som instrument. För att observationerna ska uppfattas 

som vetenskapliga måste datainsamlingsmetoden vara systematiskt planerad samt noggrant registreras 

vid undersökningens genomförande. Utgångspunkten vid planeringen av datainsamlingen är att 

bestämma vem som ska studeras, av vem och vad som ska studeras. Man skiljer på icke deltagande 

observation, deltagande observation och känd eller okänd observation. Fyra olika sätt att förhålla sig 

som observatör. Oavsett vilken form av observation som används är det viktigt att bestämma om 

observatören ska delta eller inte och om observatören ska vara känd. (Patel & Davidsson, 2003) 

Deltagande observation 

En fördel med att vara deltagande observatör är att aktivt kunna delta i situationen som observeras, 

men kräver medvetenhet om att förhålla sig som betraktare.  En nackdel kan vara att observationen 

stör naturliga beteenden hos den eller de som observeras.  

Icke deltagande observation 

Icke deltagande observationen kan vara att föredra då observatörens roll i den aktuella situationen 

tydliggörs genom att han eller hon är betraktaren och befinner sig utanför det som händer. 

Observatörens närvaro kan däremot påverka undersökningspersonernas beteende inledningsvis. 

Observatören kan avvakta med att börja observera tills då undersökningspersonerna ofta vänjer sig 

vid situationen. 

Känd vid observation 

En fördel med att vara känd som observatör är att kunna observera det som är önskvärt. Däremot 

kan undersökningspersonen bli hämmad av att känna till att han eller hon blir observerad.  
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Okänd vid observation 

Att var okänd som observatör kan medföra en hel del praktiska problem. Risken finns att 

observatören inte kan registrera allt som skulle behöva observeras. Särskilt när det gäller registrering 

av observationerna . Här finns också ett etiskt problem. Frågan är om det är rätt att observera utan 

informerat samtycke? (Patel & Davidsson, 2003) 

Det finns olika former av observationer, dels strukturerade och dels ostrukturerade. Vilken form som 

forskaren väljer beror på forskningsfrågor och beteenden som ska observeras. Vid den strukturerade 

observationen som är kvantitativ, görs i förväg ett schema över detaljer som observatören är 

hänvisad till att registrera. Det som observeras är inte bara fysiska handlingar utan även verbala 

yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. När syftet är att inhämta så mycket kunskap 

som möjligt gällande problemområdet, är ostrukturerade observationer mest lämpade. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

3.3.1 Förberedelser inför observation 

Ostrukturerade observationer kräver förberedelser, men på ett annat sätt än den strukturerade 

observationen. Forskaren behöver goda kunskaper inom problemområdet, både teoretiskt och 

empiriskt för att veta vad som ska observeras i den aktuella situationen. Frågor som forskaren bör 

ställa inför datainsamlingsmetoden är: 

 Vem eller vilka som ska observeras?  

 I vilken eller vilka situationer?  

 Hur registreringen ska ske? 

 Hur lång tid varje observation beräknas ta? 

Det behövs även göras ett urval av vilka personer som ska observeras. Det kan till exempel vara 

kunder eller tilltänkta kunder, kunders kunder eller en grupp som utför vissa uppgifter i ett rollspel. 

Det är också viktigt hur man sätter ihop gruppen som ska observera. Observatörerna bör bestå av ett 

team inkluderande personer med olika erfarenheter, utbildning och olika personligheter. Detta för att 

få så mycket olika information som möjligt eftersom observatörerna studera exakt samma situation. 

Det är en fördel om minst en av observatörerna har erfarenhet av observationer inom 

beteendevetenskap, eftersom syftet är att finna okända behov hos användaren som sedan ska 

tillgodoses med teknik. Det är en fördel om någon av teamets observatörer har förmåga att 

organisera och utveckla för att observationerna ska ge den information som önskas. Observatörerna 

bör vara fördomsfria, ha kompetens inom observationsstudier och vara intresserade av området. 

(Leonard & Rayport, 1997) 
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3.3.2 Genomförande av observation 

En fördel med ostrukturerade observationer är att den ger möjlighet till iakttagelser som inte är 

förutbestämda eller förväntade. Om observationen kräver lång tid kan det vara nödvändigt att göra 

pauser för att skriva ner observationerna mer utförligt medan de är aktuella. När hela observationen 

är färdig är det viktigt att skriva ner en fullständig redogörelse över observationerna så fort som 

möjligt för att inte gå miste om värdefull information. Undersökningspersonerna bör uppmanas att 

göra sina vanliga rutiner, till exempel äta, jobba hemifrån eller leka vid observationen. Det har visat 

sig att de flesta människor störs mindre av att bli observerade av ett forskningsteam då situationen är 

mer naturlig, än att observeras i en fokusgrupp eller i ett laboratorium. (Leonard & Rayport, 1997) 

Observatören bör ställa öppna frågor, det vill säga frågor som inte har några givna svarsalternativ till 

exempel ”Varför gör du det där?”, för att kunna tolka undersökningspersonernas handlingar. Med 

fördel har man som observatör även en lista med frågor som utarbetats innan själva genomförandet 

av observationen. Dessa frågor fungerar som ett stöd och en hjälp så att den som observerar vet vad 

det är man ska titta efter. Kamera och videokamera är bra inspelningsverktyg att använda för att 

kunna analysera observationerna mer noggrant i efterhand. (Leonard & Rayport, 1997) 

3.4 Metodval 

3.4.1 Val av metoder 

Valet av intervjumetod föll på en kvalitativ semistrukturerad intervju eftersom vi valt att fokusera på 

en yrkesgrupp som vi i förväg inte visste så mycket om. Anledningen till att fokus lades på just 

mäklare var att de hade en komplex säljsituation och på detta sätt fick vi en inledande förståelse kring 

mäklares vardag och deras arbetsuppgifter. Valet av intervjupersoner var tänkt att göras utifrån ett så 

kallat snöbollsurval (Forsberg & Wengström, 2003), vilket innebär att man väljer personer som är 

särskilt villiga att ge information utifrån problemområdet. Men eftersom det var svårt att få tag i 

mäklare som var villiga att ställa upp på en intervju, innefattade undersökningen enbart en 

respondent. Anledningen till att det var svårt att få tag i mäklare berodde på att de hade mycket att 

göra under just denna tid på året. 

Vi bestämde oss också för att göra en icke deltagande och ostrukturerad observation på ett 

mäklarkontor i södra Sverige. Vi ville observera mäklare i deras kontorsmiljö så att vi förstod hur en 

mäklare arbetade och utifrån det upptäcka vilka behov de kunde ha. Även här var det svårt att få tag i 

ytterligare mäklarbyråer som var beredda att avsätta tid för oss. Anledningen till detta var samma som 

vid arbetet med att hitta respondenter till den kvalitativa intervjun; de hade mycket att göra under den 

här tiden på året. 
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Utifrån definitionen av vägledning i kapitel 1.5.2 och teorin i kapitel 2 utformades designprinciper för 

ett vägledande gränssnitt. Vi valde att försöka hålla dem relativt korta och koncisa för att de inte 

skulle kunna ske några misstolkningar. Samtidigt utformades designprinciperna relativt generellt men 

med en specifik inriktning mot vägledning(Figur 2). 

 

Figur 2. Exempel från designprinciper med designprinciper för ett vägledande gränssnitt. 

 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Användning av framtagna designprinciper 

Designprinciper för ett vägledande gränssnitt som presenteras i sin helhet i kapitel 4.1 användes 

under arbetet med att ta fram prototypen. Designprinciper användes vid beslutfattandet kring olika 

designval, vilket i sin tur i bidrog till en prototyp till ett vägledande gränssnitt. 

3.5.2 Genomförande av intervju 

Via det sociala nätverket Facebook kom vi i kontakt med en mäklare från en större mäklarfirma i 

Stockholm. I en första kontakt beskrev vi vårt uppdrag och hur mäklarens medverkan skulle bidra till 

arbetet. Vi informerade respondenten om att dennes svar skulle vara konfidentiella, det vill säga att 

informationen inte skulle kunna härledas till en viss person. Även respondentens namn skulle 

utelämnas i rapporten. Efter det tog vi fram de semistrukturerade frågor som vi hoppades få svar på 

(Bilaga 1). Därefter tog vi återigen kontakt med mäklaren och bestämde en tid för intervjun. 

Eftersom mäklaren som skulle intervjuas bodde i Stockholm, utfördes intervjun över högtalartelefon 

på grund av avståndet. Vid intervjutillfället ställde en person frågorna till den respondenten medan en 

annan förde anteckningar. Under intervjun befann sig den intervjuade i sitt hem. Intervjun pågick i 

ungefär 45 minuter. Innan vi tackade för mäklarens medverkan, ställdes några neutrala frågor kring 

de frågor som ställts; Vad den intervjuade tyckte om frågorna och intervjun i sin helhet. Efter 

intervjun sammanställdes anteckningarna till en sammanfattning som återfinns i kapitel 4.2 
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3.5.3 Genomförande av observation 

Den första kontakten med vår kontaktperson på mäklarbyrån togs via e-post där vi förklarade syftet 

med observationen, hur den skulle gå till och under hur lång tid som vi trodde den skulle pågå. 

Därefter fortsatte kontakten via telefon tills det att en tid bestämdes då vi kunde komma och besöka 

dem. Innan observationen gjordes en telefonintervju, som finns beskriven i kapitel 4.2, med en 

mäklare i Stockholm vilket innebar att vi redan hade en del kunskap om hur de arbetade och vilka 

eventuella behov de skulle tänkas ha. Denna förinformation kom att underlätta observationen. Som 

stöd vid observationen användes samma frågor (Bilaga 1) som vid den tidigare telefonintervjun. 

Dessa frågor var en bra utgångspunkt men det uppstod även nya frågor under tiden observationen 

pågick och som vi ställde. Observationen pågick under sammanlagt 4 timmar och dokumenterades 

med hjälp av papper och penna. Vi tog även foton på deras arbetsplatser för senare utvärderingar. 

Efter att observationen sammanställdes alla anteckningar och intryck till en sammanfattning som 

återfinns i kapitel 4.3 i denna forskningsrapport 

3.5.4 Validitet & Reliabilitet 

Designprincipers validitet och reliabilitet grundar sig i rapportens teori. Valet av designprinciper 

gjordes utifrån vår definition av ett vägledande gränssnitt. Detta gör att deras validitet och reliabilitet 

är hög för oss men att det sen är upp till läsaren av att avgöra om de är tillräckligt generaliserbara och 

användbara för att användas i andra liknande projekt. Därför valde vi också att utforma 

designprinciperna så att de inte var för generella men samtidigt inte för specifika. 

Informationen som samlades in med hjälp av den kvalitativa intervjun och den icke deltagande 

ostrukturerade observationen ansågs tillräcklig för att få en uppfattning om hur säljare arbetar. 

Samtidigt hade fler intervjuer och observationer stärkt informationens validitet och reliabilitet. Den 

utförliga beskrivningen av tillvägagångssättet i fallstudien gentemot mäklare visar att insamlingen av 

data skett på ett systematiskt och hederligt sätt. 

För att öka validiteten och reliabiliteten av den insamlade datan vid intervjun, kunde en 

deltagarkontroll ha utförts. Respondenten hade då fått ta del av informationen som hon eller han 

hade bidragit med och korrigerat den. På så sätt hade eventuella missuppfattningar korrigerats och 

förtydliganden gjorts. För att öka reliabiliteten och validiteten på de metoder som användes borde vi i 

efterhand gått igenom resultatet av intervjun med respondenten så att hon kunde se om den 

kvalitativa datan som samlats in stämde. Samma tillvägagångssätt vore önskvärt efter 

observationsundersökningen. 

Fler observationer och intervjuer hade medfört att slutresultatet fått större validitet och reliabilitet. 

De behov vi redan upptäckt hade fått en större tillförlitlighet. Fler behov hade antagligen också 

upptäckts som i sin tur hade bidragit till fler funktioner som kan vägleda användaren i ett gränssnitt.  
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Observationen gjordes av tre blivande interaktionsdesigners vilket betyder att ingångsperspektivet på 

uppgiften var liknande för alla tre. För att öka validiteten och reliabiliteten på insamlad data vid 

observationen vore det mer fördelaktigt om varje observatör hade sitt ingångsperspektiv och 

yrkesperspektiv på uppgiften. Till exempel att observationen gjordes av en beteendevetare, en 

interaktionsdesigner och en dataprogrammerare. Samtidigt har en interaktionsdesigner en mer 

tvärvetenskaplig kunskapsbas.  

Vid observationstillfället pågick en renovering och utbyggnad av befintliga lokaler vilket gjorde det 

svårt att få en rättvis uppfattning om arbetsmiljön. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de framtagna designprinciperna för ett vägledande gränssnitt. 

Efter det presenteras resultatet av den kvalitativa intervjun och icke deltagande observationen som 

gjordes av mäklare. 

4.1 Designprinciper för ett vägledande gränssnitt 
Här följer det, utifrån teorin, framtagna designprinciper innehållande designprinciper för ett 

vägledande gränssnitt. 

Information - För att inte användaren ska känna sig distraherad och vilsen i en uppgift bör endast relevant 

information vara synlig. 

- Behöver användaren mer information ska denna vara lättillgänglig utan att användaren behöver 

skifta fokus från den ursprungliga uppgiften. . 

Feedback - Användaren bör få en tydlig återkoppling av systemet när en uppgift utförs och har utförts. 

- För att användaren ska kunna få en överblick över en uppgifts omfattning och kunna göra en 

bedömning om arbetsinsats för att slutföra den, bör användaren få feedback om vilka 

underuppgifter som utförts, vilken som utförs och vilka som återstår för att slutföra hela 

uppgiften. 

- Om användaren gör fel bör systemet meddela användaren om detta så att felet kan rättas till. 

Systemet ska skydda användaren från att göra fel. 

- När användaren slutfört en uppgift ska systemets feedback bidra till en känsla av tillfredställelse. 

Språket - Ord, fraser och begrepp bör vara bekanta för slutanvändaren så att användaren förstår vad systemet vill 

säga. 

- I dialogen mellan systemet och slutanvändaren bör endast relevant information finnas med.  

- Förekommer det irrelevant information i en dialog tenderar det att konkurrera med den relevanta 

informationen. 

Arbetsminnet - För att inte överbelasta användarens arbetsminne bör det vara möjligt för användaren att tillfälligt 

avbryta en pågående uppgift för att i ett senare tillfälle återuppta och slutföra den. 

- Det bör också vara möjligt att påbörja en uppgift i ett medium, exempelvis en laptop, för att 

sedan slutföra uppgiften i ett annat medium, exempelvis en smartphone. 

Begränsningar - För att utföra en uppgift bör systemet styra eller erbjuda användaren en väg att gå; den bästa 

vägen. 
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- Samtidigt bör expertanvändare av systemet ha möjlighet att utnyttja genvägar för nå målet 

snabbare, det vill säga slutföra en uppgift. 

4.2 Resultat av intervju 
Respondenten kan inte exakt beskriva en enskild mäklares arbetsuppgifter utifrån sig själv eftersom 

de är så komplexa och varierande. Dessutom har de flesta mäklare sitt sätt att jobba på och jobbar 

ofta själva. Men det förekommer att mäklare samarbetar sinsemellan, till exempel genom att en 

mäklare hjälper en annan mäklare med att sälja en typ av objekt som hon eller han aldrig har sålt 

tidigare. På respondentens arbetsplats finns det ingen mäklarassistent men respondenten berättar att 

en mäklarassistent inte har en någon mäklarutbildning och vilket är ett juridiskt krav vid försäljning 

av fastigheter. Mäklarassistenten hjälper istället till med olika uppgifter som inte kräver att de utförs 

av en mäklare. Det kan också hända att en mäklare påbörjar en arbetsuppgift som sedan 

mäklarassistenten slutför på grund av olika anledningar. 

Mäklaryrket kan också ses som ett resultat- och tävlingsinriktat yrke där mäklare dels konkurrerar 

med kollegor inom samma mäklarbyrå men även med mäklare från andra mäklarbyråer. En mäklare 

kan ha hand om flera objekt samtidigt, där varje enskilt objekt befinner sig i olika faser av 

försäljningsprocessen. Det finns även en tävlingsinriktad konkurrenssituation mellan olika 

mäklarbyråer. Mäklare utgår från sitt kontor på mäklarbyrån, men har också möjlighet att arbeta 

hemifrån istället för att sitta kvar på kontoret de gånger de behöver jobba sent in på nätterna. 

Respondenten ansåg inte att det finns arbetsuppgifter som är mer besvärliga än andra. Det händer 

däremot ofta att mäklare blir avbrutna medan de utför olika arbetsuppgifter framför datorn, speciellt 

när telefonen ringer. Det visade sig vara väldigt vanligt att mäklare också behövde skifta fokus medan 

de utförde en arbetsuppgift för att inhämta information från olika källor. Att de var tvungna att skifta 

mellan internet, ordbehandlings- och kalkylprogram. Det var vanligt förekommande att mäklare 

förde minnesanteckningar på papperslappar och ibland inte ens det, utan då förlitade de sig på sitt 

minne. Respondenten trodde att en ”att-göra-listan” skulle vara till stor nytta om mäklaren själv hade 

möjlighet att själv bestämma hur den skulle se ut.  Det uppfattades som att ”att-göra-listan” kan 

minska mäklarnas kognitiva arbetsbörda. Mäklarna har mycket information som de lagrar enbart i 

minnet.  

4.2.1 Kontakt med kunder 

Det visar sig att mäklarens kontakt med kunder kan se olika ut. Säljare som är intresserade av att sälja 

sin bostad kontaktar mäklarbyrån, alternativt en specifik mäklare. Mäklaren bokar då in ett möte 

hemma hos säljaren. Det är vanligt att en säljare kontaktar flera olika mäklarbyråer för att jämföra. 

Mäklarbyrån har oftast öppna visningar och bokar sällan enskilda visningar eftersom det inte skulle 
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fungera praktiskt på grund av det stora antalet sökande. Mäklaren tar kontakt med intressenter efter 

en visning. Är det många intressenter på visningen gör mäklaren en bedömning av vilka som är 

intresserade av objektet på riktigt. Vissa intressenter ber mäklaren om att bli kontaktade efter 

visningen. Att registrera och kontakta alla intressenter efter en visning kan vara mycket tidskrävande 

för mäklare. Intresseanmälningar för objekt kan också göras direkt via mäklarbyråns webbsida. 

Mäklarbyrån sparar tidigare kunder eller intressenter för att senare ge dem förslag på nya objekt som 

kommer in. Med hjälp av ett program kan de filtrera ut objekt som en specifik kund skulle kunna 

vara intresserad av. För att marknadsföra sig använder mäklarbyrån bland annat sociala medier som 

Facebook och Twitter. Där publicerar de bland annat nyheter som rör företaget. 

4.3 Resultat av observation  
Det visade sig att mäklare använde post-it lappar, kalendrar, kollegieblock och pärmar för att komma 

ihåg eller förvara information, dvs. inget enhetligt eller systematiskt sätt. Om en mäklare gjorde en 

anteckning eller skrev ett meddelande till en annan mäklare på kontoret lämnades meddelandet på 

respektive mäklares skrivbord. Meddelandet kunde handla om att en potentiell säljare ville sälja sitt 

hus genom en viss mäklare.  

Intressenter till visningar kan bokas på olika sätt. Dels har intressenterna själva möjlighet att boka 

visning på mäklarbyråns hemsida eller via Hemnets webbsida. Hemnet är en webbsida som samlar 

fastighetsobjekt från flera olika mäklarbyråer.  Det händer också att intressenter ringer till den 

mäklare som har hand om ett visst objekt för att boka en tid för visning eller ringer intressenten till 

mäklarbyrån. De gånger intressenten ringer för att boka visningstid används mäklarbyråns egen 

hemsida istället för det administrativa verktyget. ”Vi ser det som kunderna ser” är ett argument enligt 

mäklarna för att just använda detta tillvägagångssätt. Samtidigt anser mäklarna att ”det är perfekt att 

kunder kan anmäla sig själva”.   

Det tycks inte finnas någon automatisk koppling mellan en intresseanmälan till ett objekt och att 

boka visning via hemsidan. Även om möjligheten skulle finnas är mäklarna antingen inte medvetna 

om funktionen eller väljer de att inte använda den. Vid ett tillfälle skrev en av mäklarbyråns anställda 

ut en intresseanmälan från en mäklares e-post som innehöll intressentens kontaktuppgifter.  Därefter 

letade hon upp det aktuella objektet på hemsidan och bokade en visning genom att fylla i samma 

kontaktuppgifter som fanns på det utskrivna pappret.  

Mäklarbyrån anordnar sällan öppna visningar. De har istället enskilda visningar med varje intressent. 

Genom de enskilda visningarna vill de visa engagemang för varje intressent. De gånger de har öppna 

visningar handlar det oftast om hus belägna på landet. Vid de öppna visningarna måste intressenterna 

registrera sig på plats eftersom de inte vill att oseriösa intressenter befinner sig i säljarens hem eller på 

deras mark. Intressenter som inte hör av sig på några veckor ser de inte längre som intressenter. Då 
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väljer de att gå då vidare med de som fortfarande visar intresse.  

 

Budgivningar kräver mycket tid och uppmärksamhet av mäklaren. Om det är ett litet antal budgivare 

på ett objekt sker kontakten mellan mäklare och budgivare per telefon. Inkommer ett bud från en 

budgivare ringer mäklaren upp de övriga som deltar I budgivningen. Om budet höjs under tiden som 

mäklaren ringer runt, berättar mäklaren detta för budgivarna. Det kan jämföras med en muntlig 

budhistorik som kommer budgivarna till dels. Under tiden skriver mäklaren ner allt på ett papper för 

att sen mata in informationen i ett budgivningsdokument. Mäklarna är medvetna om att det är ett 

omständigt sätt att arbeta på men samtidigt vill de ha en nära kontakt med budgivarna. Mäklarna 

menar att en nära kundkontakt lönar sig i längden. Intressenter och köpare är framtida potentiella 

säljare och därför vill mäklarna behandla dem på ett förtroendegivande sätt. Om ett objekt däremot 

har många budgivare anordnar mäklaren en SMS-budgiving vilken sköts med hjälp av ett 

administrativt verktyg.  

På mäklarbyrån sparar de information om intressenter som har förlorat en budgivning i ett 

spekulantregister. Detta register används sedan vid utskick av information om andra objekt som 

passar in med det som intressenterna letar efter. När de skickar ut ett sådant e-postbrev gör de inte 

det via det administrativa verktyget eftersom det inte stödjer möjligheten till varken massutskick eller 

visning av bilder i e-postbrev. Därför kopierar de istället e-postadresser till Microsoft Outlook och 

gör sina utskick därifrån. Kunder som inte är knutna till ett specifikt objekt är en färskvara. Ju längre 

tid det går desto större är risken att en intressent går förlorad. Samtidigt har de svårt att avgöra hur 

mycket tid de ska lägga ner på en intressent. ”Man vet inte alltid hur mycket tid man ska lägga på en 

kund”, ”Kunder utan ett specifikt objekt är en färskvara”, ”Det är större värde att vårda kunder när 

det gäller större, dyrare fastigheter. Det är färre intressenter från början och de är kanske mer 

benägna att hitta något”, ”Attraktiva centrala lägenheter i centrum hittar ändå alltid sina kunder via 

hemnet”.  

Det ringer ofta i både mobiltelefoner och fasta telefoner på mäklarbyrån, vilket innebär att de ofta 

blir avbrutna i deras arbete. Detta var något som både observerades och något som mäklarna själva 

berättade om. 

Det verkar också som om mäklare på de bägge mäklarebyråerna inte känner till de möjligheter som 

deras administrativa system erbjuder. Mäklare vid den enskilda mäklarbyrån använder systemet mer 

som ett stöd trots att de vet om att det går att använda till mycket mer. Det anses för omständigt och 

för mycket onödig information stör deras arbetsflöde. Detta leder till att de, om möjligheten ges, 

använder sig av andra sätt för att utföra uppgifter. Mäklarna på mäklarbyrån i Stockholm menade 

också att systemet de använde inte var tillräckligt bra anpassat för större mäklarbyråer och på det 

sättet de arbetade. 
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5. Analys 
Här följer en analys av resultatet från den kvalitativa semistrukturerade intervjun och icke deltagande 

observationen, för att komma fram till vilka behov mäklare har. Därefter presenteras hur dessa behov 

kan uppfyllas utifrån teorin och designprinciperna för ett vägledande gränssnitt. Under kapitel 6.1 

presenteras de funktioner som baseras på följande analys. 

5.1 Händelselista 
För att komma ihåg uppgifter använder sig mäklare av olika sätt att påminna sig själv om dessa 

händelser. Post-it lappar, kalendrar, kollegieblock och baksidor av kuvert är exempel på vart dessa 

påminnelser och andra anteckningar hamnar. Det händer även att mäklaren förlitar sig på sitt eget 

minne när det gäller uppgifter som ska utföras. En mäklare kan ha hand om flera objekt och 

försäljningsprocesser samtidigt. En sådan försäljningsprocess består av olika faser som mäklaren 

måste gå igenom innan hon eller han kan lämna över nycklarna till köparen. Låt säga att en mäklare 

har hand om sju olika försäljningsprocesser samtidigt som alla befinner sig i olika faser. Det innebär 

att en mäklare på ett eller annat sätt behöver komma ihåg i vilken fas hon eller han befinner sig i för 

varje försäljningsprocess. Mäklaren behöver också komma ihåg eller påminna sig själv vilka uppgifter 

som ska göras i varje fas. 

För att underlätta för användare kan någon form av påminnelsefunktion, som håller reda på 

händelser och uppgifter i systemet, vara en lösning. Händelserna måste besvaras eller utföras och 

genom att klicka på en av dem får man upp en arbetsyta som innehåller det som behövs. Arbetsytan 

där händelsen eller uppgiften besvaras eller utförs bör endast innehålla relevant information för att 

inte vilseleda användaren. Men om användaren eftersöker mer information bör denna vara 

lättillgänglig. Samtidigt måste de enligt teorin och designprinciperna för ett vägledande gränssnitt, ge 

användaren en överblick över vilken arbetsinsats som krävs för att besvara eller utföra uppgiften. 

Språket som används bör använda sig av ord, fraser och begrepp som är bekanta för användaren så 

att hon förstår vilken typ av uppgift eller händelse det rör sig om. 

5.2 Lägga undan arbete 
Något som är gemensamt för mäklare är att de ofta blir avbrutna medan de utför arbetsuppgifter i sitt 

administrativa system. Detta leder till att de blir tvungna att skifta fokus från en uppgift till en annan. 

Denna typ av situation verkar vara vanligt förekommande både på den enskilda mäklarbyrån men 

även på den större mäklarbyrån. Det finns en risk att det blir en onödig belastning på arbetsminnet 

om mäklaren ofta blir störd på detta sätt. Mäklaren kanske sedan behöver återgå till en tidigare 

uppgift, eller kanske till och med tvingas att göra uppgiften från början. Det visar sig också att det är 

vanligt förekommande att mäklare byter fokus från uppgiften i det administrativa system för att 
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inhämta information från andra platser som till exempel webbsidor, ordbehandlingsprogram, e-post, 

utskrivna papper et cetera. 

Att förhindra mäklare att bli avbrutna medan de utför arbetsuppgifter i systemet är inte möjligt 

eftersom de behöver vara anträffbara. Däremot går det att arbeta mot en funktion som gör det 

mindre påfrestande att bli avbruten medan en uppgift utförs i systemet. En funktion som avlastar 

användarens arbetsminne i en sådan situation. Enligt designprinciperna för ett vägledande gränssnitt 

och teorin, ska användaren ges möjligheten att kunna avbryta eller pausa en pågående uppgift för att 

senare återuppta och slutföra den. Samtidigt ska det vara möjligt för användaren att påbörja en 

uppgift på till exempel en stationär dator för att sedan avbryta och därefter slutföra den på till 

exempel sin mobiltelefon eller bärbara dator.  

5.3 Aktivitetsmeny 
Mäklare på de båda mäklarebyråerna känner inte till alla de möjligheter som deras administrativa 

system erbjuder. Mäklare vid den enskilda mäklarbyrån använder systemet mer som ett stöd trots att 

de vet om att systemet går att använda till mycket mer. Systemet anses vara för omständigt och 

mycket onödig information finns tillgängligt, vilket stör deras arbetsflöde. Detta leder till att 

mäklarna, om möjligheten ges, använder sig av andra sätt för att utföra uppgifter. Mäklaren på 

mäklarbyrån i Stockholm menade också att systemet de använde inte var tillräckligt anpassat för 

större mäklarbyråer eller anpassat för deras arbetssätt. 

Systemet bör vara mindre omständigt och mer lättanvänt när det gäller att utföra uppgifter men även 

att leta information. Genom att begränsa användaren till att bara kunna nå målet på ett sätt uppnås 

vägledning. Användaren blir då inte distraherad på samma sätt som om det fanns flera vägar till 

samma mål.  Enligt teorin och designprinciperna för ett vägledande gränssnitt bör användaren 

erbjudas en väg att gå för att utföra en uppgift i systemet. Vägen ska vara tydligt markerad och ge 

information om vad som kommer att komma härnäst. Användaren bör även förstå hur långt den har 

kvar till målet. Språket har också betydelse eftersom det hjälper till att vägleda användaren. 

5.4 Sökfunktion 
Mäklare är i många fall expertanvändare i deras administrativa system. I både intervjun och 

observationen framkom det att mäklarna spenderar en hel del tid med att utföra uppgifter och söka 

information i deras administrativa system. Denna frekventa användning av systemet gör dem till vana 

användare och några kan också kunna räknas till expertanvändare. 

Begränsningar i gränssnittet hjälper till att vägleda användaren, genom att erbjuda en väg till den 

information eller uppgift som eftersöks. Samtidigt säger teorin och designprinciperna för ett 

vägledande gränssnitt att expertanvändare bör ha möjlighet att använda genvägar till målen. Ett 
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exempel på en genväg är en sökfunktion som söker igenom hela systemet och dess databas för att 

hitta information på ett snabbt sätt. Systemet bör också meddela användaren om ett sökord är 

felstavat eller inte existerar i databasen, innan sökningen slutförs. Systemet bör så långt det är möjligt 

förhindra fel i och med en sökning. 
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6. Slutresultat 
Efter analysen av intervjun, observationen samt designprinciperna för ett vägledande gränssnitt och 

teorin, presenteras här de funktioner för vägledning som uppfyller mäklares behov. Efter det 

besvaras forskningsfrågan och det dras slutsatser kring forskningsrapportens slutresultat, det vill säga 

hur generaliserbara de olika funktionerna kan tänkas vara för andra administrativa system och 

webbgränssnitt. Forskningsrapporten avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Prototyp 
Projektets uppdragsgivare har valt att hålla den slutgiltiga prototypen konfidentiell. Men valda delar 

av gränssnittet redovisas i grova drag nedtill med enklare skisser, för att exemplifiera hur teorin och 

designprinciperna kring vägledning tillämpats. Då fallstudien med intervju och observation vände sig 

mot mäklare kommer följande exempel på funktioner i det administrativa systemet även vara inriktat 

mot detta område. 

Gränssnittet är tänkt att vara så avskalat som möjligt, där de interaktionsmoment som finns är tydliga. 

Systemet är tänkt att uppfylla mäklares behov och vägleda användaren genom sin arbetsprocess. I 

Figur 3 presenteras gränssnittets ursprungsläge. Bilder och grafik representeras av ikryssade cirklar 

och rektanglar.  

 

  

Figur 3. Gränssnittet i en första anblick. Tanken är att det ska vara avskalat 
och enkelt att få en överblick i. 
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6.1.1 Händelselista 

Utifrån mäklares behov av påminnelser och med ambitionen att minska deras minnesbörda 

utvecklades händelselistan som är en av huvudfunktionerna i gränssnittet. Händelselistan kan ses som 

en interaktiv att-göra-lista som efter användarens egna preferenser sorterar och prioriterar olika 

händelser och påminnelser. Säljprocesser kan vara omfattande och består av olika faser som i sin tur 

innehåller olika moment. En del moment är återkommande och leder ofta till ett eller flera 

efterkommande moment.  

Ett exempel från mäklarnas värld skulle kunna vara att en intressent lämnar en intresseanmälan på ett 

hus via mäklarföretagets hemsida. Intresseanmälan dyker upp som en händelse som mäklaren måste 

godkänna. Utifrån denna händelse kan mäklaren nu välja en eller flera åtgärder. Ett exempel kan vara 

att mäklaren direkt kontaktar intressenten via telefon eller via e-post. Ett annat exempel kan vara att 

mäklaren lägger till intressenten i en lista eller lägger en påminnelse i händelselistan om en framtida 

inbjudan till visning. Det kan även vara så att mäklaren helt enkelt bara godkänner händelsen. 

Figur 3. Användaren har klickat på ett alternativ i händelselistan. Ett nytt fönster med 
information kring händelsen dyker upp och möjliga åtgärder presenteras nedanför i enlighet med 
det F-mönster som människor i västvärlden läser av information. 
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I Figur 3 visas hur användaren har klickat på ett alternativ i händelselistan. Ett fönster dyker upp och är 

tydligt kopplat till den markerade händelsen. Här presenteras mer detaljerad information kring den valda 

händelsen. Undertill listas de olika åtgärder som användaren kan utföra. De är tydligt uppdelade med en 

rubrik, kort presenterande text och en knapp som leder till att ett så kallat pop-up fönster öppnas i 

gränssnittet (Figur 4). 

Pop-up-fönstrets innehåll har olika utseende beroende på vilken typ av åtgärd som användaren valt. 

Tanken är att all information och alla de verktyg som krävs för att användaren ska kunna utföra 

åtgärden, finns i fönstret. Väljer användaren att direkt kontakta en intressent bör åtgärdsfönstret 

innehålla intressentens kontaktuppgifter, möjlighet till att anteckna vad som sägs i samtalet samt 

möjlighet att se tidigare anteckningar rörande intressenten. Om den påbörjade åtgärden inte kan 

slutföras bör det även finnas möjlighet att senare få en påminnelse om att aktiviteten bör utföras. 

Ambitionen är att med enkel och tydlig layout göra både information och användarens olika 

alternativ lätta att förstå. Åtgärder till en viss händelse bör vara tydlig och därigenom vägleda 

användaren i sitt arbete. 

  

Figur 4. Användaren har valt att göra en åtgärd. Ett Pop-up-fönster visas. 
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6.1.2 Lägga undan arbete 

Det finns ett tydligt behov av att kunna avbryta sitt arbete 

och sedan enkelt återuppta det vid ett senare tillfälle. Med 

detta i åtanke utvecklades ”Lägg undan”-knappen som 

placerades överst till höger vid det aktuella fönstret (Figur 

3, Figur 4 & Figur 5). Att knappen sticker ut ovanför det 

aktuella arbetsfältet beror på att den ska vara så synlig som 

möjligt. Det är också ett medvetet beslut att ha knappen 

textbaserad istället för en symbol eller ikon. Detta för att 

göra den mer direkt och göra dess funktion mer uppenbar.  

Då användaren klicka på den aktuella knappen rensas de 

aktuella dokumenten undan och gränssnittet utgår till sitt 

startläge. Nu kan användaren bruka systemet till en andra uppgift. När användaren vill återgå till den 

tidigare uppgiften finns den lagrad i en dropdown-lista i headern längst upp på sidan (Figur 6). För att 

ge tydlig feedback pulserar dropdown-listan svagt i en ljusare färg då en användare lagt undan ett 

arbete. Längst upp i dropdown-listan står antalet undanlagda dokument. Det är även möjligt att i 

systemet inkludera snabbkommandon för mer erfarna användare. Det ska finnas möjlighet att snabbt 

kunna alternera mellan flera olika undanlagda dokument. När en uppgift är klar försvinner den ur 

dropdown-listan. 

6.1.3 Aktivitetsmenyn 

I dagsläget använder sig båda de aktuella mäklarbyråerna av administrationsprogramvara för att 

organisera och administrera kunder och objekt. För att slippa växla mellan flera olika gränssnitt och 

därmed behöva skifta fokus, är det viktigt att inkludera så mycket av de administrativa möjligheterna 

som möjligt. Inkluderas alla administrativa möjligheter i ett gränssnitt reduceras användarens 

minnesbörda eftersom den då slipper minnas information från ett program till ett annat.   

Arbetet resulterade i en meny som är gruppindelad efter aktivitetsområden. Till exempel skulle 

Alternativ 1 (Figur 7) kunna vara ”Lägg till” och i underalternativen listas olika saker användaren vill 

lägga till; ”Kunder”, ”Objekt”, ”Budgivningar”, ”Dokument” eller ”Påminnelser”. 

De andra huvudalternativen kan vara andra aktiviteter som till exempel att ”Administrera” för att 

hantera redan befintlig information.”Hitta” – används för att söka bland specifika dokument, 

kundregister eller objekt.  Notera uppdelningen mellan alternativ 3 och alternativ 4 (Figur 7 & Figur 

8). Den är tänkt som en tydlig uppdelning mellan jobbrelaterade aktiviteter och andra alternativ som 

kanske rör gränssnittet mer. Till exempel skulle alternativ 4 & 5 kunna röra egna inställningar i 

gränssnittet och i hjälpavsnittet. Alternativ valda i aktivitetsmenyn leder till sidor som inte är länkade 

till någon händelse. I Figur 9 skulle till exempel aktuella objekt placerade i olika områden kunna 

presenteras. Överst i det aktuella fönstret presenteras flikar som kan användas för att bläddra mellan 

Figur 6. En rullist placerad längst upp 
som innehåller undanlagda dokument. 

Figur 5. ”Lägg undan”-knappen. 
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olika kategorier av objekt. Exempel på kategorier skulle kunna vara: aktuella objekt, sålda objekt och 

kommande objekt. 

 

 

  

Figur 7. Exempel på aktivitetsmenyn. 
Kategori ett vald. 

Figur 8. Kategori 2 alternativ 3 valt. 

Figur 9. Ett exempel hur annan information kan presenteras. 
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6.1.4 Sökfunktion 

Ett snabbt sätt att hitta den önskade informationen är att 

inkorporera en väl indexerad sökmotor (Figur 10). En 

säljare skulle kunna skriva in en kunds namn eller 

telefonnummer direkt i sökfältet. När säljaren sedan blir 

kontaktad av kunden kan han snabbt få tillgång till önskad 

information kring kunden. Därmed frigörs minnesbörda 

och användaren slipper gå på osäker information ur 

minnet alternativt söka information antecknade på papper. 

Användaren behöver heller inte gå igenom ett gränssnitt 

med många steg. På säljarens webbsidor där de visar 

information för kunder bör det finnas möjlighet att boka 

intresseanmälan, boka visning, lägga bud och så vidare.  

Ett effektivt sätt att införa en sökfunktion är att göra den 

kumulativ. Det vill säga att sökresultat presenteras direkt 

under sökfältet så fort ett tecken skrivs och för varje nytt 

tecken som skrivs sker en gallring. I exemplet i Figur 11 

och Figur 12 presenteras hur ”Sven” ger fler resultat än 

”Svenskt”. 

Ett klick på en kategori som ”Kunder” eller ”Objekt”, 

leder till en huvudsida som presenterar sökresultat för 

enbart den kategorin. Ett klick på ett av resultaten för  

användaren direkt till den ämnade sidan. 

6.2 Slutsats 
I denna forskningsrapport besvarar vi forskningsfrågan ”På vilket sätt kan man vägleda användare i 

ett webbgränssnitt?”. Med hjälp av en analys av teori och designprinciper för ett vägledande 

gränssnitt och resultatet av en kvalitativ intervju och observation av mäklare, togs funktioner fram 

som vägleder användaren i ett administrativt system. Eftersom kvalitativa metoder används är det 

ytterst upp till läsaren att avgöra hur generaliserbara funktionerna är för vägledning i andra typer av 

administrativa system eller webbgränssnitt i allmänhet. 

För att skapa ett gränssnitt som vägleder användaren är det viktigt att förstå vart användaren vill ta 

vägen, det vill säga vilka mål användaren har. Under arbetet genomfördes studier mot mäklare för att 

bättre förstå sig på deras mål och arbetsprocesser. Därefter utvecklades funktioner som främst 

inriktade sig mot mäklare. Mäklare är en yrkesgrupp med en komplex arbets- och säljsituation, men 

Figur 10. Sökfält beläget längst upp till 
höger.  

Figur 11. Exempel på kumulativ 
sökning. Här har frasen ”Sven” skrivits 
in. 

Figur 12. För varje tecken gör den 
kumulativa sökningen en gallring. Här är 
frasen ”Svenskt” 
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det kan även finnas andra yrkesgrupper som skulle ha nytta av ökad vägledning i sitt arbete och i 

deras administrativa system.  Händelselistan som beskrivs i prototypen i slutresultat är tänkt att lista 

och prioritera händelser efter tid, typ av händelse och hur akut de behöver åtgärdas. I ett första steg 

visar den endast den mest nödvändiga informationen. I ett andra steg presenteras all information som 

behövs samt de uppgifter som kan utföras för att åtgärda händelsen. Händelselistan tjänar även som 

en påminnelse. Funktioner utformade på liknande sätt som händelselistan skulle kunna användas i 

administrativa system där användare får extern data eller uppgifter till sig som måste behandlas eller 

åtgärdas på olika sätt. Till exempel lagerstatus i butik eller annan försäljning; förändringar i lagret kan 

ge olika händelser. Ett annat exempel är inom sjukvården vid användning av digitala journaler vid 

behandling av patienter; en diagnos kan lista flera möjliga åtgärder samt relevant information som 

behövs för att utföra dem. Även inom äldreomsorgen och inom hemtjänsten, skulle en liknande 

funktion hjälpa till att vägleda vårdgivare i sitt arbete med vårdtagare, både på äldreboenden men 

också vid hembesök. Händelserna i en sådan händelselista skulle kunna utgå från varje vårdtagare och 

deras behov och önskemål. 

Tanken med aktivitetsmenyn som presenteras i prototypen är att exemplifiera hur olika aktiviteter 

tydligt kan grupperas i en meny för att göra den lättöverskådlig och snabbanvänd. Alla aktiviteter är 

grupperade och finns tillgängliga under en knapp. När användaren sen vill utföra något nytt i 

gränssnittet, som inte är kopplat till tidigare aktivitet, finns det bara en väg in. Från den startpunkten 

vägleds användaren vidare. En sådan funktion är tillämpningsbar på de flesta områden där aktiviteter 

kan grupperas ihop och aktiviteterna inte är så många att de kräver flera stora menyer. Förenklat 

arbetar till exempel mäklare egentligen bara med kunder, objekt, visningar, budgivningar och 

dokument av olika slag. Även andra säljinriktade och tjänsteinriktade yrkesgrupper kan tänkas ha 

nytta av en liknande funktion i deras administrativa system. Webbgränssnitt i allmänhet kan också 

bidra med vägledning genom att begränsa användaren till en knapp med tillhörande aktivitetsmeny. 

De övriga funktioner som lyfts fram i rapporten, det vill säga möjligheten att lägga undan påbörjat 

arbete för att senare fortsätta och slutföra arbetet, samt den kumulativa sökfunktionen som beskrivs i 

kapitel 6.1, skulle också kunna användas i andra administrativa system och webbgränssnitt i 

allmänhet. Att bli störd på jobbet eller i hemmet, medan uppgifter av varierande slag utförs framför 

datorn, är något som kan förekomma. Dessa störningsmoment som kan innebära att användaren 

måste skifta fokus från en uppgift till en annan, kan underlättas genom möjligheten att på ett snabbt 

och enkelt sätt lägga undan pågående uppgift till ett senare tillfälle. Det finns idag automatiska 

funktioner som påminner om detta, till exempel att mail som inte är färdigskrivna hamnar i en utkorg 

för senare kunna skrivas färdiga innan de skickas. Eller att varor i en varukorg på en e-handelssida 

finns kvar när man som användare loggar ut sig för att i ett senare tillfälle logga in igen. Lägga undan 

funktionen som presenteras i denna rapport skulle också kunna hjälpa andra än bara mäklare. 

Yrkesgrupper som likt mäklare ofta blir störda i sitt arbete framför datorn eller som har höga krav på 

mobilitet och flexibilitet, skulle kunna få nytta av en sådan funktion för vägledning. Exempel på 
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sådana yrkesgrupper skulle kunna vara sjuksköterskor eller andra typer av vårdgivare som har en 

mobil arbetssituation med återkommande störningsmoment som tvingar dem att skifta fokus från 

aktuell uppgift. 

Att använda sig av en väl utformad sökfunktion är ett sätt att erbjuda en genväg för användaren. Om 

den sen också är kumulativ blir det även snabb och smidig att använda. Administrativa system och 

webbgränssnitt som är uppkopplade mot en databas, skulle med fördel kunna ha en sökfunktion för 

vana användare som vet vad det är de söker efter. Sökfunktionen fungerar som en genväg för vana 

användare som inte har behov av vägledning i samma utsträckning som en ovan användare. Att 

erbjuda vana användare ett snabbt sätt för dem att hitta det de söker är något som kan vara 

användbart på fler administrativa system och webbgränssnitt i allmänhet, än endast för mäklare. Till 

exempel skulle det kunna öka effektiviteten hos vårdgivare som är vana att arbeta i sitt administrativa 

system samtidigt som möjligheten alltid finns för ovana att vägledas med hjälp av en aktivitetsmeny 

likt den som presenteras i kapitel 6.1. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att intervjua och observera andra branscher än bara mäklare för att sen göra en 

liknande analys. 

Vi hade gärna velat göra användartester på våra prototyper för att undersöka hur pass vägledande de 

är. Men på grund av tidsbrist var det inte möjligt. Därför vore det intressant att fortsätta forska inom 

området. Användbarhetstester behöver göras för att undersöka hur vägledande den framtagna 

prototypen av gränssnittet är. Det hade även varit intressant att undersöka hur pass generaliserbara de 

olika funktionerna är genom att applicera dem på liknande administrativa system alternativt helt 

annorlunda webbgränssnitt. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: <Intervjufrågor> 

Intervjufrågor 

• Skulle du kunna beskriva din typiska arbetsdag som mäklare? 
o Vilka är dina huvudsysslor och vanligaste arbetsuppgifter? 

• Skulle du kunna beskriva din typiska arbetsdag som mäklarassistent? 
o Vilka är dina huvudsysslor och vanligaste arbetsuppgifter? 

 

• Skiljer sig de uppgifter som utförs beroende på om man är mäklare eller mäklarassistent? 
o Vilka uppgifter utför mäklaren respektive mäklarassistenten? 
o Kan en mäklarassistent arbeta tillsammans med flera mäklare och med flera objekt 

samtidigt? 
o Händer det att de bägge arbetar tillsammans, t ex mäklaren påbörjar en uppgift 

som sen mäklarassistenten slutför? 
o Förekommer det att mäklare hjälper varandra i arbetet, t ex genom att två eller fler 

mäklare har hand om samma objekt eller att man på ett annat sätt hjälper en annan 
mäklare? 

 

• Vid vilka tillfällen tar ni kontakt med era kunder och när tar kunder kontakt med er? 
o På vilket sätt sker denna kontakt (t ex telefon, e-post, hemsida, brev etc)? 

 

• Hur gör ni idag när ni lägger till en ny kund. Vilka steg går ni igenom? 
• Hur bokar ni en visning? 

o Skulle ni kunna beskriva ett typiskt scenario för hur en bokning går till eller på de 
olika sätt som det kan gå till. 

• Sparar ni tidigare kunder/intressenter för att senare ge dem förslag på nya objekt som ni fått in? 
o Vilken kontakt har ni i så fall med dem(t ex telefon, e-post, brev etc)? 

 

• Eftersom era kunder är både säljare och potentiella köpare, skiljer det sig hur ni hanterar de olika 
grupperna? 

o Vid vilka tillfällen har ni kontakt med den som säljer och vad använder ni då oftast 
för metod att kontakta dem och vice versa(t ex telefon, e-post, brev etc)? 

o Vid vilka tillfällen har ni kontakt med de potentiella köparna och vad använder ni 
då för metod för att kontakta dem och vice versa( t ex telefon, e-post, brev etc)? 

 

• Finns det arbetsuppgifter som är mer krävande än andra eller som ni upplever som krångliga? 
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o Händer det att ni blir avbrutna medan ni utför olika arbetsuppgifter framför 
datorn och kan ni i så fall ge exempel på de olika sätt ni kan bli avbruten på? 

o Händer det att ni behöver skifta fokus medan ni utför en uppgift? T ex att ni får 
inhämta information från olika källor som internet, ordbehandlings- och 
kalkylprogram etc. 

 

• Hur för ni anteckningar och vad använder ni för att anteckna (t ex post-it, programvara, mobil 
etc)? 

o Vad brukar ni anteckna för något och i vilka situationer? 

 

• Händer det att ni jobbar hemifrån? 
o Om ni arbetar hemifrån kan ni ge exempel på arbetsuppgifter som ni då brukar 

göra? 

 

• Använder ni er utav sociala medier som t ex Facebook, Twitter eller liknande för att nå ut till era 
kunder? 

o Använder ni Facebook på fritiden? 
o Använder ni Twitter på fritiden? 
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