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Sammanfattning 

 

Förmedling av information inom en organisation är en viktig del för att det dagliga arbetet ska 

fungera. Rätt person ska få rätt information på rätt sätt. Vår undersökning syftar till att visa hur 

en informationsarkitektur som utformas utifrån användarnas behov kan förbättra en verksamhets 

informationsförmedling. Genom en fallstudie på Länstrafiken i Örebro undersöktes vad för 

information dess användare vill ha och hur de vill ha den. Frågorna som undersökningen ämnar 

besvara är:  

 

- På vilket sätt kan ett användbarhetsperspektiv leda till en förbättrad 

informationsarkitektur? 

 

- Hur optimeras informationsförmedlingen med en användarcentrerad 

informationsarkitektur? 

 

En användarcentrerad informationsarkitektur utformas utifrån användarnas behov. För att 

besvara frågeställningarna användes teorier om användbarhet och Zachman’s ramverk vilket 

beskriver informationsarkitektur utifrån sex olika frågor. I studien användes två av dessa frågor 

för att ta fram artefakter till en informationsarkitektur: Var och Hur. I första steget av 

undersökningen togs hur informationsarkitekturen ser ut idag fram utifrån kvalitativa intervjuer 

med de anställda. Därefter utformades en enkät för verksamhetens kunder för att ta reda på vad 

för slags information de vill ha, och hur de vill ha den. Utifrån svaren från enkäterna samt 

intervjuerna kunde en mer användarcentrerad informationsarkitektur tas fram. Användbarhet kan 

således påverka informationsarkitekturen positivt genom att låta fokus ligga på de som är 

involverade i hur information ska förmedlas. Då rätt information på snabbast sätt kommer genom 

rätt informationskanal så kan informationsförmedlingen optimeras.   

 

Nyckelord: Informationsarkitektur, användbarhet, informationsförmedling  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

Distribution of information within an organization is an important part of the daily working 

routine. It is important that the right information in the right way. Our study aims to show how 

usability in information architecture can help a business to improve the way of provide 

information. Through a case study at Länstrafiken in Örebro it was investigated what kind of 

information the users want and how they want it distributed. The questions the study aims to 

answer are: 

- How can a usability perspective lead to improved information architecture? 

 

- How can the flow of information optimize with a usable information architecture? 

A useful information architecture is designed based on user needs. To answer the questions we 

used theories of usability and Zachman's framework, which describes information architecture 

based on six different issues. The study used two of these issues in order to develop artefacts to 

form an information architecture: Where and How. The first step in the study was to establish 

how the information architecture looks today based on qualitative interviews with employees at 

Länstrafiken. As a second step a questionnaire was designed for the company's customers to find 

out what kind of information they are interested in and how they want it distributed. Based on the 

responses from the respondents and the employees an information architecture with usability was 

developed. Usability can therefore affect the information architecture positive by letting the 

focus be on those who are involved in how information is being communicated. When the 

correct information goes through the right information channel in the most effective way the way 

of communicate the information gets optimized. 

 

Keywords: Information Architecture, Usability, Information distribution  
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1. Inledning 
I dagens moderna samhälle där teknik utvecklas och ständigt växer finns ett behov av att kunna 

förmedla information på ett så användbart sätt som möjligt. Utvecklingen har gjort att människor 

i allt större utsträckning är benägna att vilja arbeta och utbilda sig inom områden med 

information och kommunikation (Ekonomifakta, 2013). Trots detta så finns det en problematik i 

användningen av den moderna informationstekniken och det finns stora digitala klyftor mellan 

olika samhällsklasser. Sveriges regering har sedan 2011 satt in en IT-strategi att förebygga dessa 

digitala klyftor genom att se till att medborgarna får den service de behöver och vill ha, genom 

att sätta människan i centrum (Näringsdepartementet, 2011). 

”Med en statsförvaltning som blir bättre både på intern och extern samverkan kan vi både jobba mer 

effektivt samtidigt som vi kan bidra till ökad innovationskraft och mer tillväxt i hela samhället.” 

(Regeringskansliet, 2012, s. 3) 

Inom den offentliga sektorn handlar det inte enbart om lanseringen av en produkt utan även om 

att få en förståelse av vilket behov som finns och hur man på bästa sätt kan stödja det. Ibland 

innebär det en ny produkt i andra fall att man förändrar arbetssätt inom verksamheten, för att 

medborgare ska få en effektivare handläggning i slutändan (Regeringskansliet, 2012). Därför 

behöver de som förmedlar information veta hur de på bästa sätt ska kunna nå ut med denna samt 

vilka kanaler som ska användas. Då gäller det att organisationen har en delad vision om vad som 

ska förmedlas och hur det ska förmedlas, både inom organisationen och ut till dess kunder (SOU 

2013:40). 

Informationsarkitektur är det ramverk vilket visar hur informationen förmedlas i en verksamhet. 

Genom en informationsarkitektur kan verksamheter skapa en gemensam vision med 

standardiserade principer vilket kan leda till en effektivare och enklare informationsförmedling 

(Watson, 1999). Det finns nya sätt att hitta effektivitet och högre kvalitet, dels genom att skapa 

en större förståelse för de komplexa system som sammansätter människors och företags behov 

(SOU 2013:40). Alla människor är olika och för att förbättra användbarheten så är en viktigt 

grund att involvera intressenterna (Macleod, 1994; Lodhi, 2010). När personer utför en uppgift 

så vill de att allt ska gå så smidigt som möjligt. Det kan vara allt från att de blir trevligt bemötta 

på kundservice till att de hittar rätt information på ett tillfredsställande sätt när de besöker en 

webbsida (SOU 2013:40). Det går att underlätta genom att låta användaren delta i förändringen 

och på så sätt ta tillvara på dennes erfarenhet, kompetens och förmåga (Lodhi, 2010; Alshamari 

& Mayhew, 2009). 

På uppdrag av Länstrafiken i Örebro denna rapport undersöka om de kan förbättra sin förmedling 

av information. Länstrafiken är en offentlig verksamhet som sköter kollektivtrafik och måste 

därför nå ut med information till resenärer i hela Örebro län. Deras vision är att vara en 

organisation som lyssnar och är samspelta med resenärerna för att nå en utveckling och därmed 
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dubbla kollektivtrafiken till år 2020. Därför är det av vikt att titta på informationsarkitekturen för 

att se om det kan leda till en enklare informationsförmedling inom organisationen men även att 

skapa en bild av vad för information som ska förmedlas ut till kunderna och hur. Det i sig kan 

leda till en ökad effektivitet på grund av de gemensamma principerna samt för den mer 

omfattande förståelsen för den allmängiltiga servicen, verktygen och resurserna (Watson, 1999; 

Cook, 1996). Riktningen ska gå från ett organisationstänk till ett användartänk, i linje med 

Regeringens IT-stategi med människan i centrum. Fokus flyttas därmed från verksamheten till 

mot användarnas behov. Då kan verksamheten se på vilket sätt den bäst stöttar användarna och 

ser vad för information de vill ha, och hur de vill ha den. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att visa hur en organisation kan förbättra sin 

informationsarkitektur genom att göra den mer användbar, så de kan nå ut med rätt information 

på rätt sätt. Genom att analysera hur informationsarkitekturen ser ut idag hos Länstrafiken, är det 

möjligt att se vilka kanaler som används för att nå ut med information till de som behöver den. 

Vi vill ta reda på vad för information som resenärerna vill ha och hur de vill ha informationen. 

Detta för att sedan kunna ta fram en förbättrad informationsarkitektur för verksamheten. 

Utgångspunkten är organisationen och därför används en fallstudie där kontexten för 

verksamheten studeras på nära håll. Detta leder till våra frågeställningar: 

- På vilket sätt kan ett användbarhetsperspektiv leda till en förbättrad 

informationsarkitektur? 

- Hur optimeras informationsförmedlingen med en användarcentrerad 

informationsarkitektur? 

När vi pratar om en användarcentrerad informationsarkitektur så menar vi att användaren fått stå 

i fokus för framtagningen av en informationsarkitektur.  

1.2. Avgränsning 

Undersökningen är utformad som en fallstudie vilket gör att den kommer att avgränsa sig till en 

specifik organisation. I vårt fall är det Länstrafiken och dess informationsarkitektur som står för 

den avgränsade kontexten. Vi vill kritiskt granska informationsarkitekturen hos Länstrafiken ur 

ett användbarhetsperspektiv för att kunna göra den mer användbar. Vi avgränsade oss till 

informationsarkitekturen för att sätta användarnas behov av informationsförmedling i fokus.  

Därför kommer undersökningen inte se till deras politiska, ekonomiska eller andra 

organisatoriska aspekter. I undersökningen kommer vi inte vara intresserade av att undersöka 

vilka som inte åker buss eller de som specifikt åker med särskild kollektivtrafik. Studien kommer 

inte titta på det som har varit utan kommer enbart fokusera på hur informationsarkitekturen ser ut 

idag och hur det skulle kunna förbättras.  
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1.3. Centrala begrepp 

Begrepp Definition 

Informationsarkitektur Det strukturerade ramverk som visar hur förmedling av information 

ser ut hos en organisation. Det innebär standarder och principer för 

informationsförmedling inom organisationen och hur de förmedlar 

informationen ut till sina användare.  

Användbarhet Definitionen som används i rapporten kommer att vara ISO:s 

definition av användbarhet: I vilken utsträckning en produkt kan 

användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål 

med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 

sammanhang (ISO, 1998). 

Användarcentrerad 

informationsarkitektur  

Användaren är det centrala för framtagningen av en 

informationsarkitektur. Fokus ligger på ett användbarhetsperspektiv.  

Informationsförmedling Förmedlingen av information. I denna rapport används begreppet i 

olika sammanhang, bland annat inom verksamheten och för 

verksamhetens kontakt mot resenärerna. 

Kanal De kanaler som används för att nå ut till sina användare, exempel på 

kanaler kan vara hemsidan, radio, lokaltidning etc. 

 

1.4. Disposition 

Rapporten innehåller sju kapitel där det första kapitlet tagit upp en inledning, syfte och 

frågeställningar, de avgränsningar som tagits samt centrala begrepp för rapporten. För de som är 

intresserade av enbart resultatet av studien kan hoppa till sjunde kapitlet där det finns en 

presentation av slutsatsen. Det andra kapitlet innehåller en beskrivning av kunskapsläget och 

beskriver den teoretiska referensram som kommer ligga till grund för analysarbetet. Det börjar 

med en historisk beskrivning om informationsarkitektur och användbarhet. Sedan beskrivs 

informationsarkitektur, främst Zachman’s ramverk, och användbarhet ur ett teoretiskt perspektiv. 

Det tredje kapitlet behandlar de metodval som har gjorts, samt genomförande och bearbetning av 

data. Den redogör även för validitet, reliabilitet och de etiska överväganden som antagits. Kapitel 

fyra kommer att presentera resultatet från vår kvalitativa och kvantitativa undersökning. Det 

kommer även finnas resultat från Länstrafikens tidigare undersökningar och statistik från 

användare av deras webbsida. Vår kvalitativa studie består av intervjuer vilket leder fram till en 

informationsarkitektur och hur den ser ut idag. Den kvantitativa undersökningen består av både 

sekundärdata, från tidigare enkäter hos Länstrafiken och Google Analytics, samt primärdata från 

vår egen enkätundersökning av Länstrafikens resenärer. I kapitel fem kommer en redogörelse för 
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vår analys av resultatet. Där presenteras hur Länstrafikens informationsarkitektur ser ut idag och 

hur den skulle kunna förbättras. En diskussion över resultat och analys presenteras sedan i 

kapitel sex. Avslutningsvis kommer en redogörelse för slutsatsen i kapitel sju av undersökningen 

som ska ge svar på vår frågeställning.  

1.5. Verksamhetsbeskrivning 

Länstrafiken i Örebro är en verksamhet med huvudsyfte att sköta den samordnade regionala och 

den särskilda kollektivtrafiken i Örebro län. Den regionala kollektivtrafiken består främst av 

vardagsresor till skola, arbete, sjukhus, handel, fritidsaktiviteter med mera. Förutom regional 

kollektivtrafik finns även samhällsbetald trafik, även kallad särskild kollektivtrafik. Med detta 

menas en kollektivtrafik som inte är öppen för allmänheten utan kräver någon form av tillstånd. I 

den särskilda kollektivtrafiken ingår bland annat färdtjänst, skolskjutsar och en del sjukresor. Det 

totala antalet resor med verksamhetens produkter per år uppgår till 12 740 000 stycken (Eliasson, 

F. Personlig kommunikation, 5 december 2013). 

Verksamheten styrs av Örebro läns landsting där landstingsfullmäktige är folkvald. Landstinget i 

sin tur har tydliga riktlinjer från riksdagen och regeringen som måste följas (SKL, 2009). 

Landstinget har sedan 2006 antagit en vision vilket all verksamhet som sker under dess regim 

måste arbeta mot. I denna förespråkas att verksamheterna måste se till behoven hos var person 

och att de ska visa respekt för lika värde samt delaktighet. De anser även att visionen är att skapa 

förtroende genom att vara en öppen organisation som lyssnar och är samspelta med människor 

för att nå en utveckling.  

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att andelen arbetspendlande med 

kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020 och att alla kommunhuvudorter i länet ska vara 

integrerade i Örebros arbetsmarknad (Svensk kollektivtrafik, 2010). Mycket talar för att om 

målen ska vara möjliga att nå kommer avsevärt mycket större resurser att behöva fördelas till 

kollektivtrafik. Landstinget kommer också behöva bli bättre på att genomdriva strategier med 

innovativa trafiklösningar. Det sker ständig förändring av dels linjetrafiken och betalningssystem 

för att möta de föränderliga kraven hos resenärer och teknikens utveckling. I årsskiftet 2014 

kommer exempelvis linjetrafiken förändras, expressbussar tas in och ett nytt betalningssystem 

föras in. Det är något som innebär en mycket stor förändring för Länstrafiken och för deras 

resenärer (Eliasson, F. Personlig kommunikation, 5 december 2013). 

 I dagsläget finns Länstrafiken tillgängliga både på webben via sin hemsida, genom en 

kampanjsajt med Facebook och Twitter, med anslag på busskurer, annonser i tidningar, 

postutskick, som app och en kundservice med mera. När ordet app används i fortsättningen 

menas den typen av applikationer som finns för iPhone och Android. För att öka resenärer och nå 

de regionala trafikförsörjningsmålen måste Länstrafiken på något sätt lyckas nå ut till sina 

resenärer, eller de som skulle kunna bli.  
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2. Teori 
Nedan följer en historisk genomgång av hur informationsarkitektur och användbarhet har växt 

fram. Utifrån vår litteraturstudie redogörs sedan för teori och tidigare forskning som är relevant 

för vår undersökning inom informationsarkitektur och användbarhet. 

2.1. Historisk överblick av informationsarkitektur och användbarhet 

Idén om informationsarkitektur framkom tack vare Zachman’s arbete med “A framework for 

information systems architecture” (Shah & Kourdi, 2007). Redan ett årtionde tidigare, under 

1970-talet, samlades en grupp specialiserade inom informationsvetenskap med uppdrag att 

utveckla teknik för att stödja arkitekturen av information (Pake, 1985). Arbetet ledde bland annat 

till att ett grundkoncept lades, behovet av en bredare vision, vilket blev ett centralt begrepp under 

lite mer än ett decennium framöver för de som studerade informationsarkitektur (Maguire, 2000). 

Från mitten av 1980-talet utvecklades de produkter som associeras med en 

informationsarkitektur idag. Vilket blivit ett resultat av vår tid i form av ritningar, krav, 

informationskategorier, guider för affärsprocesser och globala företagsbehov. (Resmini & Rosati 

2011; Brancheau & Wetherbe, 1986) Dessa resultat är förknippade med informationsarkitektur 

under 1980-talet och implementeras under slutet av 1990-talet i informationsarkitektens 

verktygslåda där Rosenfeld och Morville hade störst inflytande. Det var under den här tiden som 

ett community sakta men säkert började växa fram och år 2000 hölls den första årliga 

sammankomsten av det större slaget inom området informationsarkitektur (Morville, 2004). 

Då begreppet informationsarkitektur höll på att utvecklas under 1980-talet började samtidigt 

utvecklingen av användbarhet. Inom Europa började en stadig framväxt av metoder och i mitten 

av 1980-talet startades Human Factors in Information Technology (HUFIT). HUFIT var ett av de 

första systemutvecklingsprojekten där akademiska institutioner och industriföretag samarbetade 

för att förbättra designprocessen med användbarhetsverktyg och guider(Maguire, 2000). Ett 

verktyg som togs fram under HUFIT var PAS (Taylor, 1990) som behandlade planering, analys 

och specifikationer under designprocessen. Det var ett av de första verktygen som 

dokumenterade en process av att identifiera intressenter och analysera deras egenskaper i syfte 

att utveckla ett system för att jämföra med dessa egenskaper. Efter HUFIT-projektet blev det ett 

allt mer tydligt behov av att kunna mäta användbarhet utifrån standardiserade kriterier. 

Projektet Measuring Usability in Context (MUSiC) startades och diverse verktyg för 

utvärderingar inom olika områden togs fram (Bevan & Macleod 1994; Kirakowski 1996). Ett av 

de verktygen som utmärkte sig och låg till grund för planeringen av användbarhetsutvärdering 

var The Context of Use (Daly-Jones, Thomas & Bevan, 1997). Arbetet med MUSiC födde ISO-

standarden “Guidance on Usability” (ISO, 1998) och arbetet ledde fram till att en standard togs 

fram gällande vad metoder för mätning inom området människa-datorinteraktion kunde efterfölja 

och bygga vidare på. År 1995 startades olika projekt. INUSE och RESPECT, som tillsammans 

etablerade ett nätverk European Usability Support Center.  Där fanns det erfarenhet och expertis 
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för att hjälpa organisationer att utveckla mer användbara produkter (Maguire, 2000; Vossen & 

Maguire, 1998). 

2.2. Informationsarkitektur 

Ett grundläggande problem med begreppet informationsarkitektur är att det saknar en tydlig 

definition. Information Architecture Institute (2013) och Rosenfeld och Morville (2002) 

definierar informationsarkitektur som den strukturella utformningen av delade 

informationsmiljöer. De talar främst om informationsarkitektur som konsten och vetenskapen att 

organisera och namnge webbplatser, intranät, communities och programvara för att stödja 

användbarhet och upptäckbarhet. Toms (2002) definierar informationsarkitektur likt en karta 

över de underliggande informationsstrukturerna och som en uppsättning hjälpmedel vilket 

matchar användarens behov av informationsresurser. Vidare tillhandahåller 

informationsarkitektur en strukturerad karta över information vilket ger användaren deras 

personliga väg mot kunskap. Det har sina rötter i teorier om klassificering och 

organisationskunskap samt kategorisering, menydesign och navigation (Toms, 2002). Toms, 

Rosenfeld och Morville och Information Architecture Institute har en inriktning gentemot 

arkitekturen på en webbsida men mycket av deras tankesätt kan implementeras på utformningen 

av en informationsarkitektur för ett företag.  

För att förtydliga att det gäller företagets informationsarkitektur definierar Watson (1999) det 

som ett strukturerat ramverk för att införa sammanhängande uppsättningar av teknik och 

standarder. Detta ramverk utgör informationsinfrastrukturen hos ett företag för planering och 

implementering av bred, standardbaserad, digital informationsstruktur med välintegrerad service 

och aktivitet (Watson, 1999). Det finns många fördelar med en arkitektur. Den är viktig för att få 

struktur och undvika oordning (Inmon, Zachman, & Geiger, 1997) och den öppnar för en 

integrerad vision samt ger ett globalt synsätt av informativa resurser (Niederman, Brancheau, 

James & Wetherbe, 1991). En arkitektur bidrar även med att upptäcka och ta bort redundans i 

verksamhetsprocesser genom att minska ett informationssystems komplexitet (Cook, 1996) och 

kan ses som länken mellan verksamheten och dess tekniska områden (Young, 2001). Enligt 

Watson (1999) kan en arkitektur, baserad på en delad vision och principer bland annat leda till: 

enklare informationsförmedling, förbättrad säkerhet och integritet, ökad effektivitet på grund av 

bredare förståelse för den allmängiltiga servicen, verktygen och resurserna.  

John A. Zachman tog fram ett ramverk för informationssystemsarkitektur (Zachman, 1999) som 

används för att strukturerat få en överblick och definiera ett företags arkitektur. Det är även kallat 

“enterprise arhitecture” och liknar ett schema som använder sig av skärningspunkten mellan en 

vertikal och horisontell axel för att arbeta sig från något abstrakt till något konkret (Zachman 

International). Den horisontella axeln består av kommunikationsfrågor med fem nivåer av olika 

vyer. I andra ord består ramverket av en tvådimensionell klassificeringsmatris med fem nivåer av 

objektifierande, alltså fem nivåer som stegvis tar en abstrakt idé till en konkret. Dessa nivåer 

består av olika vyer som här beskrivs ur ett informationsystems perspektiv (Zachman, 1999): 
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 Scope definition (ballpark view) är den mest abstrakta vyn och kan också definieras som 

en beskrivning av omfattningen, en artefakt som kan finnas här kan vara en lista av de 

entiteter som är viktiga för företaget. Artefakter är svårförklarat. Det är något som skapats 

för företaget, det kan vara ett dokument av något slag eller en modell för att visa hur 

något ser ut eller fungerar. För att illustrera ett exempel så blir det i vårt fall bland annat 

en lista över vad för information som är viktig för verksamheten och en hierarkisk lista 

över processerna som Länstrafiken förmedlar information på. 

 Owners view innehåller modeller av verksamheten, exempelvis ER-diagram (entity-

relationsship diagram). 

 Designers view innehåller modeller av informationssystemet, exempelvis en datamodell. 

 Builder’s view innehåller tekniska modeller, exempelvis över datadesignen. 

 Out-of-context view innehåller mer detaljerade beskrivningar, exempelvis en beskrivning 

av databasen. 

Varje vy har sedan tre frågor som måste besvaras, och ytterligare tre som kan läggas till. 

Frågorna är vad, hur och var, tilläggsfrågorna är vem, när och varför (Zachman, 1999). Det är 

svaren på dessa frågor som tar fram en beskrivning av en komplex idé. I matrisen är vyerna på 

den vertikala axeln medan frågorna är på den horisontella och besvaras uppifrån och ned med 

hjälp av artefakter (se Figur 1).  
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Ramverket tar hänsyn till två saker angående de arkitekturella artefakterna: 

 Artefaktens mål, den vyn artefakten är adresserad till. 

 Artefaktens syfte, frågan som besvaras.  

Zachman’s ramverk har observerats empiriskt där framtagningen av arkitekturella beskrivningar 

vid olika komplicerade industriprodukter, bland annat byggnader och flygplan. Detta betyder att 

det finns bevis för att ramverket är grundläggande när det kommer till strukturen för “enterprise 

architecture” (Zachman International). Förutom fördelen med att ramverket i synnerhet passar 

för att beskriva ett företags arkitektur (Zachman International) så är en stor fördel att det är 

väldigt flexibelt och anpassningsbart. Kritik till denna källa kan vara att mannen bakom 

Zachman International är samma man som ligger bakom ramverket. Ramverket är dock det mest 

använda och utbredda för att ta framställa en “enterprise architecture” (Pereira & Sousa, 2004) 

vilket är anledningen till att vi har valt att använda oss av det. Det gör att vi ser Zachman 

International som en pålitlig källa. Ramverket använder ingen speciell metod och begränsar 

därför inte användarna till fördefinierade artefakter (Pereira & Sousa, 2004). Likväl som 

flexibiliteten är en fördel kan det vändas till en nackdel, om flexibiliteten missar sitt mål att 

beskriva en representerande arkitektur med de artefakter som behövs. Om matrisen inte blir fylld 

med artefakter i varje cell så blir det förväntade resultatet omöjligt att säkerställa beroende på 

nivån av spridningen som varje användare placerar (Pereira & Sousa, 2004). Enklare förklarat så 

behöver alla frågor besvaras för att resultatet ska bli lyckat, alla artefakter är nödvändiga.  

För att kunna modellera en informationsarkitektur så skrev Wang (1997) en artikel i hur det kan 

modelleras på ett objektorienterat vis. Utifrån detta modelleringsperspektiv för en 

informationsarkitektur finns det flera konceptualiserade ramverk som kan härledas från Zachman 

(Wang, 1997). För att fullfölja modelleringen enligt Wang (1997) så menar han att det finns fyra 

fundamentala beskrivningar för en informationsarkitektur inom det objektorienterade 

paradigmet, det är verksamhetsprocessen, aktören, målet och klient-server. Det första steget av 

modelleringen generar fyra självständiga kategorier av de fundamentala beskrivningarna ovan. 

Det andra steget är att sammanställa dessa på ett strukturerat sätt (Wang, 1997). 

2.3. Användbarhet 

Forskning inom området människa-datorinteraktion har länge påstått att en grundfaktor för en 

lyckad teknologisk produkt involverar studerandet av mänskliga faktorer. Större delen av arbetet 

med denna forskning har varit att föreslå tekniker, metoder och riktlinjer för att utveckla 

produkter att bli mer användbara (Agarwal & Venkatesh, 2002). Användbarhet kan definieras på 

olika sätt, International Organization for Standardization (ISO) definierar användbarhet som: 

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use." (ISO, 1998, s. 2) 

Janice Redish jobbar med användbarhet och menar att målet för de inom yrket är att hjälpa en 

organisation att lansera en produkt av något slag som fungerar för dess användare (Rohn et al., 
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2002). Det behöver inte alltid vara lanseringen av en produkt utan användbarhet innefattar hur 

man skapar förståelse för olika behov hos användare. På så sätt kan det bortsett från 

produktlansering vara förändring av ett arbetssätt inom en verksamhet som i slutändan ger en 

effektivare hantering för användaren (Berndtsson & Domingues, 2013; Regeringkansliet, 2012). 

Definitionen Redish använder för en produkt som “fungerar bra för sina användare” är att de ska 

hitta det de behöver, förstår det de hittar, agerar lämpligt utifrån den förståelsen och att de kan 

göra allt detta inom den tidsram de anser att uppgiften är värd (Rohn et al., 2002). En annan 

definition som används är Cognetics fem E:n, “efficient, effective, engaging, error tolerant and 

easy to use” (Rohn et al., 2002). Översatt så vill Cognetics att produkten i fråga ska vara 

kompetent, effektiv, engagerande och den ska vara tolerant mot fel som görs samt vara enkel att 

lära sig.  

De flesta utvecklare av interaktiv programvara och informationssystem vill att folk ska hitta sina 

produkter effektivt och att de ska vara tillfredsställande att använda. Användbarhet behandlar 

tanken om att människor är olika och att aktivt deltagande av de olika intressenterna är centralt 

för att uppnå förbättrad användbarhet. Användbarhet bör tänkas på i termer av kvalitén på 

användningen av ett interaktivt system genom dess (avsedda) användare, för att uppnå specifika 

målsättningar och uppgifter i speciella arbetsmiljöer (Macleod, 1994; Lodhi, 2010).  

Problem inom användbarhet för informationsarkitektur kan tillhöra fyra olika grupper, 

representation, struktur, navigation och innehåll (Kim, Kim & Lee, 2005). Människor i allmänhet 

vill ha en mjukvara som är enkel att installera, lätt att lära sig (eller lätt att gissa hur de 

använder), och användbara med minsta mentala ansträngning. Sådana användbarhetsproblem har 

börjat ta alltmer signifikant plats. Det kan vara kritiska faktorer för framgången av en produkt på 

en marknadsplats där det finns allt större förväntningar på användbarhet, och där många 

producenter nu kan ge användbarhet en hög profil i sin marknadsföring (Berndtsson & 

Domingues, 2013; Macleod, 1994).  

Ett enkelt sätt att testa användbarhet är att fråga användarna vad de tycker och på så sätt fråga om 

deras subjektiva åsikter. Olika metoder för att uppnå detta är bland annat fokusgrupper, 

strukturerade intervjuer, experttester och användbarhetstester (Sharp, Rogers & Preece, 2007). 

Det kan även uppnås på ett strukturerat sätt med hjälp av ett frågeformulär. Korrekt genomfört 

analyserat och med noga övervägt områdesspecifika faktorer, kan denna metod ge giltiga samt 

tillförlitliga mått på nöjda användare. Det är värt att notera att nöjda användare inte 

nödvändigtvis har ett nära samband med prestanda: användare kan ha positiva uppfattningar om 

program som inte är objektivt särskilt effektiva att använda, och vice versa (Macleod, 1994). 

Antalet användare har diskuterats i ett flertal undersökningar och de flesta anser att fem 

användare är tillräckligt för att upptäcka 85 procent av användbarhetsproblem. Varje ytterligare 

användare kommer osannolikt att avslöja nya användbarhetsproblem (Alshamari & Mayhew, 

2009).  
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer det att redogöras och motiveras för de metodval som gjorts och hur 

studien har genomförts. Kapitlet behandlar hur datainsamlingen skett och hur vårt urval för 

undersökningen har valts. Reliabilitet, replikation och validitet för studien kommer att granskas 

samt även för- och nackdelar över de olika valen för undersökningen. 

3.1. Metodval 

För att kunna analysera och besvara våra frågeställningar studerades området kring den plats där 

informationsförmedlingen faktiskt utförs. Under 5 veckor fanns vi som undersökare på plats hos 

Länstrafiken där vi satt och arbetade tillsammans med organisationen. Det gav förutsättningar för 

att kunna på nära håll studera organisationen i fråga och därmed en chans för större förståelse för 

hur verksamheten fungerar. Undersökningen utformades därför som en fallstudie vilket har sin 

grund i att studera en viss plats, så undersökaren intensivt kan studera miljön eller situationen i 

fråga (Bryman, 2002). En informationsarkitektur är unik för en viss organisation i och med att 

verksamhetens kontext är unik (Fitzgerald et al, 2002). En fördel med att göra en fallstudie 

genom att verksamheten kunde följas arbetet på nära håll. Denna fördel kan även vändas till en 

nackdel då en kontext aldrig är identisk olika verksamheter. Att vår fallstudie görs på en 

verksamhet och inte på fler, gör så att resultatet i form av informationsarkitekturen inte är 

generaliserbart (Bryman, 2002). Resultatet ger dock en exemplifiering på hur ett 

användarperspektiv kan användas vid framtagningen av en informationsarkitektur, vilket kan 

användas av fler än den specifika verksamheten som vi har studerat. I och med att det var en 

fallstudie som genomfördes på plats hos organisationen under hela studien kan det ha haft en 

påverkan på resultatet. Eftersom det fanns en daglig kontakt med intervjuobjekten och att de 

anställda visste vad uppdraget hade för syfte kan detta inverkat på undersökningens resultat. Det 

kan ha gjort att de som skulle intervjuas blev mer öppna att svara på frågor eller att de haft en 

större insikt i vad de skulle svara på. Det kan även varit bra då de kunde förbereda sig inför 

intervjuerna och gett mer utförliga beskrivningar än för intervjuare som de inte kände till. 

En abduktiv ansats valdes då teorin, den teoretiska referensramen, kommer att fungera som ett 

redskap för att få fram empiri, vilket i sig kommer leda till en slutsats. En deduktiv ansats hade 

varit att utgå från teori och därmed testat den gentemot fallet. En induktiv ansats hade istället 

varit att utgå från empirin för att låta det växa fram en teori. Genom ett induktivt angreppssätt 

förloras den kunskap som redan finns och kan tas till vara på i en undersökning. Utifrån ett 

abduktivt angreppssätt arbetar teori och empiri tillsammans för att nå ett svar på 

frågeställningarna och till en slutsats (Alvesson & Kärreman 2007). Därför har det varit viktigt 

för oss att göra en litteraturstudie och studera befintlig forskning och kunskap som finns inom 

området, för att det senare ligger till grund för vår empiriska utgångspunkt. 

Något som motiverar till valet av fallstudier framför andra metoder är när det är svårt att skilja 

mellan problem och kontext (Yin, 2003; Bryman, 2002). Informationsarkitektur är något som 
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sker så pass organisationsbundet i en kontext att det blir avgörande för utförandet av 

informationsförmedlingen. En fördel med användandet en fallstudie är studerandet av 

interaktionen mellan aktör och struktur, då fallstudien utförs i organisationen för att studera ett 

specifikt beteende. Många fallstudier tenderar att innefatta en tillämpning av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder, (Bryman, 2002) vilket det kommer göra i vårt fall då tillvägagångssättet 

bestod av både enkäter och intervjuer.  

En nackdel med att genomföra enkäter som metod är att respondenten inte kan få hjälp om en 

fråga misstolkas. För att undvika detta valdes att ha så mycket stängda frågor som möjligt och 

vara tydliga i både frågan och svarsalternativ. Några fördelar med val av enkät istället för 

kvantitativ intervju, är att enkäten går snabbare att administrera och att en eventuell 

intervjuareffekt undviks. En enkät är enklare anpassa till den svarande som kan svara på enkäten 

när personen känner för det (Bryman, 2002). Enkäterna var helt anonyma då det inte fanns någon 

information om respondentens namn eller något som kan kopplas till denne. 

Vid de kvaliitativa intervjuerna användes ett semistrukturerat sätt. Ett problem med våra 

semistruktuerade intervjuer är att resultatet från våra respondenter inte är generaliserbar 

(Repstad, 1999), men eftersom vårt syfte med intervjuerna är att få fram 

informationsarkitekturen är det inget problem för vår undersökning. En kvalitativ metod var bra 

för oss då en större förståelse för vad som händer i verksamheten uppnås (Repstad, 1999). 

Användandet av semistrukturerade intervjuer gav oss en bra stomme av frågor under intervjun, 

men även den flexibilitet som behövdes för att fortsätta med följdfrågor (Bryman, 2002).  

3.2. Genomförandet av litteraturstudien  

För att ta fram ett underlag för vår studie samt kunna ge en uppdatering kring relevant litteratur 

valdes att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie är en objektiv, grundlig sammanfattning och 

kritisk analys av relevant tillgänglig forsknings- och icke-forskningsmaterial av ämnet som ska 

studeras (Cronin, Ryan & Coughlan, 2008). En traditionell litteraturstudie genomfördes enligt 

Boell och Cezec-Kecmanovic’s (2011) cirkelmodell vilket innebär att iterativt söka och 

sammanfatta resultaten från ett flertal studier utifrån ett specifikt ämne. Metoden valdes på grund 

av att den gav en flexibilitet vilket inte skulle uppnås med ett mer strukturerat arbetssätt. Dels för 

att de iakttagelser som gjorts i studien och under sökandet gjort det tillåtet att öka sökandet efter 

lämplig litteratur i efterhand.  

Vid sökningen användes olika databaser som ansågs relevanta för vår studie (se Tabell 1). 

Scopus är en artikeldatabas inom informatikområdet som passade vårt syfte, men även Summon, 

som är en databas inom alla ämnen. Sökningen avgränsades främst på vetenskapliga artiklar 

publicerade som tidsskiftsartikel, men även konferenspapper för att få så uppdaterad information 

som möjligt. 
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Tabell 1 

Databas Söksträng Träffar Datum 

Summon ”Usability and information” 63 2013-11-11 

Summon “‘Information architecture’ and usability” 129 2013-11-11 

Summon “Enterprise information architecture” 78 2013-11-21 

Scopus “Information architecture” 190 2013-11-11 

Scopus “Enterprise information architecture” 36 2013-11-19 

ACM Digital Library “Usability development” 11 2013-11-11 

 

Metoden började med sökandet efter artiklar med vissa identifierade begrepp och olika nyckelord 

som används för att beskriva ämnet. Efter att ha läst artiklar om detta ämne, ökade vår förståelse 

av fenomenet och utifrån denna förståelse har sökandet efter ytterligare artiklar förfinats (Boell 

& Cezec-Kecmanovic, 2011). De artiklar som valdes ut för vidare läsning baserades främst på 

deras rubriker. Därefter lästes deras sammanfattningar för att ytterligare kunna sålla bort artiklar. 

De artiklar som kvarstod lästes i sin helhet. Både när rubriker och sammanfattningar lästs för 

forskningsmaterial togs det ut som ansågs relevant för vår studie. I vårat fall handlar det om 

informationsarkitektur, användbarhet och förmedling av information. För varje artikel har sedan 

små beskrivningar av nyckelord och sammanfattningar tagits ut i ett dokument (Cronin et al. 

2008) som sedan gav oss vår teoretiska referensram. För att hitta artiklar som missades i 

sökningen användes artiklarnas referenser för att söka ytterligare relevant information. Därefter 

sammanfattades resultatet av dessa i den teoretiska referensramen.  

3.3. Datainsamling 

3.3.1. Kvalitativ metod 

Grundat på den teoretiska referensramen togs en intervjuguide (se Bilaga 2) fram vilken 

användes vid de kvalitativa intervjuerna med de anställda. Vid intervjuerna låg fokus på att få 

fram vad för information som är viktig för Länstrafiken, och hur de förmedlar den. Detta för att 

få fram de artefakter som ansågs nödvändiga för att ta fram informationsarkitekturen. 

Intervjuerna tog ungefär 30 minuter var och totalt intervjuades sex personer i verksamheten. 

Genomförandet av intervjuerna skedde på ett semistrukturerat sätt, vilket innebar att det fanns en 

grund med frågor som låg som intervjun utgick från och följde, men inte till punkt och pricka. 

Det betydde att det fanns en frihet att ändra och komma med följdfrågor under intervjuns gång 
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vilket öppnar för flexibilitet (Bryman, 2002). Antalet intervjupersoner täckte det område som 

behövde täckas för att få en helhetsbild och kunna fylla ramverket. Rollerna som 

intervjupersonerna hade inom verksamheten fanns inom kommunikation, information, 

marknadsföring och IT. Inför varje intervju presenterades området för undersökningen och 

respondenterna meddelades att det är helt anonymt och att han/hon kan avbryta intervjun när som 

helst. Anonymitet var dock inget som efterfrågades av intervjuobjekten utan de var helt med på 

att svaren skulle finnas med i uppsatsen. Vill personen i fråga inte medverka behöver den heller 

inte göra det, det fanns inga krav på att den anställde var tvungen på att medverka. Information 

om att intervjun spelas in lästes även upp för respondenten. Det gjordes för att kunna använda 

inspelningen vid vår analys. Ingen utom vi undersökare hade tillgång till materialet och det 

användes enbart i studiesyfte. Utifrån de artefakter som togs fram i samband med intervjuerna 

kunde en sammanställning göras för att visa informationsarkitekturen för Länstrafiken (finns i 

kapitel 5). 

3.3.2. Kvantitativ metod 

När en informationsarkitektur stod klar delades enkäten ut till de resenärer som valts i vårt urval. 

Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 1. Frågorna som användes i enkäten skapades utifrån de svar 

som framkommit i intervjuerna. Enkäten skapades som ett formulär i Google Drive och delades 

ut till resenärer runt om i staden och över Facebook. Valet av att använda enkät gjorde att den 

behövde utformas på ett så enkelt sätt som möjligt så att respondenten inte skulle kunna 

misstolka någon fråga (Bryman, 2002). För att få tag på resenärer till undersökningen delades 

enkäten ut vid olika busshållplatser i olika delar av Örebro. För att nå både stads- och 

landsortsresenärer valdes hållplatser beroende på bussarnas olika färdvägar. Bussarna hade olika 

destinationer, en del täckte enbart områden kring innerstaden medan andra kom från mindre 

städer runt omkring Örebro. Enkäten delades även ut på Facebook i tre grupper med anknytning 

till Örebro och städer runt omkring i länet. Det var bland annat en grupp vars syfte var att hålla 

koll på det som hände i Örebro och en för försäljning i områden utanför. Motiveringen av fråga 3 

i enkäten är för att kunna se ett samband mellan resenärernas timmar av internetanvändning 

gentemot de kanaler de vill utnyttja för att få information från Länstrafiken. Åldersintervallet i 

enkäten var utformat av en anställd hos Länstrafiken, då undersökningen gjordes på uppdrag av 

Länstrafiken och de hade ett önskemål om det valde åldersintervallet. De olika svarsalternativen i 

fråga 5 och 6 valdes utifrån svaren från intervjuerna med de anställda. Att dela ut enkäten runt 

om i Örebro gjordes för att nå en äldre målgrupp då förmedlingen via Facebook syftade till att nå 

en yngre målgrupp. Förutom att göra intervjuer och samla in enkäter fanns det även tillgång till 

en tidigare webbundersökning som utförts på uppdrag av Länstrafiken, informationen ses som 

sekundärdata då det är en utomstående part som tagit fram den (Bryman, 2002). Den tidigare 

enkätundersökningen gjordes under perioden 2011-04-06 till 2012-04-30 och redovisades för 

Länstrafiken 24:e Maj 2012. Det fanns en sammanställning av alla resultat och data som var 

relevant för vår undersökning togs ut. Länstrafiken lät oss även ta del av Google Analytics vilket 

är ett analysverktyg som används för Länstrafikens hemsida. Det som ansågs vara relevant 

information handlade om användarnas beteende på hemsidan för Länstrafiken. 
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3.3.3. Urval 

Fallstudieforskare menar att en fallstudie inte har något urval då en fallstudie endast studerar ett 

objekt (Bryman, 2002). Det diskuteras att ett enda fall inte kan vara representativt och därmed 

kan resultaten inte generaliseras. Anledningen till att undersökningen gjordes hos Länstrafiken 

var på grund av att de gav oss det i uppdrag då de upplevde ett problem med sin 

informationsförmedling och ansåg att de inte nådde ut tillräckligt effektivt till sina resenärer.  

Intervjuerna genomfördes med anställda i organisationen som hade olika roller inom 

informationsförmedling i verksamheten. Det ledde till att svaren kom från olika perspektiv i 

organisationen vilket kunde leda till framtagandet av en informationsarkitektur. Vid urvalet av 

intervjupersoner användes ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är ett icke-slumpmässigt urval där 

respondenten utnyttjas för att hitta ytterligare respondenter (Bryman, 2002). Först och främst 

utnyttjades kontaktpersonen på Länstrafiken för att komma i kontakt med de relevanta 

personerna för vår undersökning. Under intervjuerna kom andra namn på anställda fram som 

hade koppling till informationsförmedling, vilket gjorde att kontakt kunde tas med dessa 

personer för vidare intervjuer. Ett snöbollsurval kan i vissa ögon klassas som ett 

bekvämlighetsurval men det passade oss bra då vår kontaktperson hade en stor kunskap om 

verksamheten och visste vilka individer som passade för att besvara våra frågor (Bryman, 2002).  

Den kvantitativa undersökningen med enkäter riktade in sig på Länstrafikens resenärer. 

Anledningen var att det nationella målet för kollektivtrafiken i Sverige är att det ska bli en 

fördubbling av antalet resenärer fram till år 2020 (Svensk kollektivtrafik, 2010). Därför lades 

fokus på de som gör vardagsresor med Länstrafiken för att nå arbetspendlare och de resande till 

skola med mera. Vid urval för enkätstudien användes två olika urval. Först ett 

bekvämlighetsurval, ett icke-sannolikhetsurval, när enkäten delades ut vid olika busshållplatser. 

Sedan delades enkäten ut över Facebook och då fick resenärerna själva välja om de ville svara på 

enkäten. Därmed användes en annan typ av bekvämlighetsurval, som även kan ses som ett 

självval (Aderud, 2013). Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) hade passat bättre om tillgång 

hela populationen hade funnits. Då hade urvalet kunnat göras representativt för populationen 

(resenärerna) och därmed hade vårt resultat vart generaliserbart (Bryman, 2002). Resenärer kan 

köpa ett busskort eller biljett av olika slag hos olika ombud eller exempelvis över mobilen, eller 

så väljer de helt enkelt att sluta åka buss. Det gjorde att populationen hela tiden var föränderlig 

och svårdefinierad. Ingen tillgänglig databas över alla resenärer fanns och det gjorde att 

populationen var konstant föränderlig. Det påverkade valet om att använda bekvämlighetsurval 

tillsammans med självval.  

Av totalt 79 respondenter så kom 40 stycken från det fysiska utdelandet och resterande 39 från 

vår Facebook-delning. I det fysiska utdelandet frågades 54 stycken personer om de ville svara på 

vår enkät, men 14 av dessa tackade nej. Det gav oss ett bortfall på 35 procent. De som inte ville 

svara på enkäten sade att de antingen inte åkte buss eller att de inte hade tid att svara. De övriga 
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39 stycken respondenterna kom från vårt utskick över Facebook. Bortfallet där var svårt att få 

fram några siffror på då de själva valde om de vill vara med i enkäten eller inte. Det gick inte 

heller att kontrollera hur många hur många som tagit del av att enkäten var tillgänglig via 

Facebook. Urvalet som användes under den tidigare webbenkäten framgår inte, utan det fanns 

bara en sammanställning över resultatet. 

3.4. Reliabilitet, replikation och validitet  

När forskning bedrivs ställs det enligt Bryman (2002) tre viktiga krav på forskningen: reliabilitet, 

replikation och validitet. Reliabilitet handlar om pålitligheten i resultaten samt att inga tillfälliga 

störningsmoment har påverkat dessa. Att titta på reliabilitet blir oftast mer intressant när en 

kvantitativ undersökningsmetod tillämpas, och eftersom både en kvantitativ och kvalitativ metod 

har använts så var det relevant för undersökningen. För att reliabiliteten ska vara hög så ska 

samma resultat av vår undersökning uppnås om någon annan väljer att göra den. Det vill säga om 

de använder sig av samma metod som gjordes i denna undersökning så ska resultatet bli 

detsamma. Vi anser att reliabiliteten är hög då vi använt oss av beprövade metoder genom hela 

vår undersökning. För att resultaten ska bli exakt likadana som i vår undersökning måste ett 

viktigt kriterium uppfyllas, vilket är näst intill omöjligt. Nämligen att kontexten hos de som gör 

om vår undersökning är likadan som i vår fallstudie. En kontext är aldrig densamma hos en 

verksamhet till en annan (Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002). Det finns ytterligare faktorer 

som kan spela in, exempelvis samspelet mellan intervjuperson och intervjuare som kan påverkas 

beroende på humör etc. 

Replikation är ett begrepp som kan blandas ihop med reliabilitet. Med replikation menas att det 

ska vara möjligt för någon att göra om vår undersökning (Bryman, 2002). Det finns olika 

anledningar till att någon vill göra om en undersökning. Bland annat kan det vara att personen i 

fråga är tveksam till resultaten och vill bekräfta eller förkasta metoden som använts (Bryman, 

2002). I och med att metoden är noggrant beskriven anser vi att en replikation av vår 

undersökning är fullt möjlig.  

Det tredje kravet som ställs är på validiteten i undersökningen. Validitet sätts i förhållande till att 

de mätningarna som görs ska vara relevanta för de frågeställningarna undersökningen ska utreda 

(Gilje & Grimen, 2007). Det vill säga att undersökningen verkligen undersöker det den säger att 

den ska göra (Bryman, 2002). För att säkerställa detta och för att kunna besvara 

frågeställningarna involverades både de anställda och Länstrafikens resenärer för att kunna ta 

fram en mer användbar informationsarkitektur. I och med att en informationsarkitektur är så pass 

bunden till en verksamhet och dess kontext, så anser vi att validiteten är hög. Genomförandet av 

en fallstudie gjorde att organisationen kunde studeras på nära håll. 
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3.5. Bearbetning av data 

Undersökningen utgick från Zachman’s ramverk för att ta fram en informationsarkitektur och 

utifrån denna gå vidare med att besvara vår frågeställning. Ramverket är flexibelt och 

anpassningsbart (Pereira & Sousa, 2004) och använder ingen speciell metod vilket gör att den 

kan anpassas till vår fallstudie. Främst tittades på frågorna vad och hur i ramverket för att sedan 

arbeta fram de modeller och artefakter passande för vår undersökning. Fokuseringen på de två 

frågorna i ramverket var för att syftet med studien var att ta reda på vad för information 

resenärerna vill ha, och hur de vill ha den. En modifiering av ramverket gjorde att “Scope 

definition” och “Owners view” blev de nivåer som ansågs bäst passa undersökningen. Det 

gjordes för att abstraktionsnivån inte behövde bli mer konkret. “Scope definition” är den vyn i 

ramverket med högst abstraktionsnivå och ses ur ett verksamhetsperspektiv, medan “Owners 

view” bygger på modeller av verksamheten och de definitioner som görs i “Scope definition” (se 

Figur 2).   

 Vad Hur 

Scope definition Lista över entiteter som är viktiga 

för verksamheten 

Hierarkisk lista över 

processerna som 

verksamheten utför 

Owners view: Model of the 

business 

Modell över verksamhetsentiteter 

och verksamhetsregler 

Verksamhetsprocess- 

modell 

Figur 2 

Genom analysen om hur Länstrafikens informationsarkitektur såg ut tog undersökningen reda på 

hur verksamheten arbetade med de kanaler som fanns tillgängliga för att nå ut med information. 

Vid intervjuerna ställde en av oss undersökare frågorna och den andra antecknade. Intervjuerna 

spelades in så att informationen sedan kunde transkriberas. Vid transkriberingen togs 

upprepanden och medhållande läten bort från respondent och intervjuaren. Efter transkriberingen 

lästes alla intervjuer igenom var för sig, där viktiga delar markerades och sedan diskuterades det 

fram en informationsarkitektur genom den information som tagits fram. Eftersom intervjuguiden 

hade skapats utifrån Zachman’s ramverk och frågorna vad och hur, så kunde en bild tas fram av 

“Scope definition”. I kapitel 5, under Informationsarkitektur: Nu-läget, finns en presentation av 

den framtagna informationsarkitekturen.  

För att göra analysen av det data som insamlats via enkätundersökningen så användes Google 

Drives formulär som automatiskt sammanställde informationen i olika diagram, bland annat 

stapeldiagram och cirkeldiagram. Vid analyser där olika variabler ställdes mot varandra 

användes Microsoft Excel för att filtrera fram olika svar från respondenterna, exempelvis hur en 

viss åldersgrupp svarade på en viss fråga. 
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Den information Länstrafiken bistod med via Google Analytics och en tidigare webbenkät 

bearbetades på olika sätt. Både Google Analytics och webbenkäten var specifika för hemsidan 

Länstrafiken i Örebro använder sig av. Google Analytics hade väldigt mycket information om 

användarna och hur de betedde sig på hemsidan, allt från vilket operativsystem de hade till vart 

de befann sig geografiskt. En genomgång av det material som fanns gjordes och det som var 

relevant för undersökningen valdes ut. Det som ansågs relevant var hur användarna betedde sig 

gentemot just den kanalen. Den tidigare webbenkäten som togs del av hade ett sammanställt 

resultat och även där togs det ut information som ansågs relevant efter samma villkor som för 

Google Analytics. 

För att ta fram en förbättrad informationsarkitektur så stod återigen Zachman’s ramverk för 

utgångspunkten. För att göra detta användes svaren från enkätundersökningen som gjordes, men 

även den tidigare webbenkäten och resultaten av Google Analytics. Detta för att samspelet 

mellan informationsarkitektur och användbarhet skulle fungera. Utifrån dessa data kunde nya 

och förändrade artefakter tas fram som led fram till ett förslag på en ny informationsarkitektur. 

Resultaten från de data som togs fram och var tillgängligt sedan tidigare tolkades med 

användbarhet i fokus. Det nya förslaget utgick från användbarhetsteorin genom att resenärernas 

svar tolkades med fokus på vad för information de tyckte var viktigt, och hur de ville ha den. Det 

gjorde att en ändring av de befintliga artefakterna i informationsarkitekturen kunde göras, efter 

hur resenärerna ville ha det.  

 

 

 

 

 

  



18 

 

4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från vår undersökning att presenteras. Här finner du all 

information som kommit fram i våra enkäter och intervjuer. Även data från den tidigare 

undersökningen och Google Analytics kommer att presenteras nedan.  

4.1. Kvalitativt resultat: Intervjuer 

Utifrån våra sex intervjuer med anställda inom Länstrafiken i Örebro togs de artefakter fram som 

krävdes för att beskriva en informationsarkitektur. Fokuseringen låg på två frågor för att få ut rätt 

information från intervjumaterialet. Vad för information är viktig för verksamheten och hur 

informationen förmedlas. 

4.1.1. Informationsförmedling 

Alla medverkande tog upp att målet för Länstrafiken är att öka resandet med kollektivtrafiken. 

“att öka resandet är det är något som vi arbetar med på alla plan” (Intervjuobjekt B, Personlig 

kommunikation, 6 december 2013) 

Enligt intervjupersonerna är det nationella målet att fördubbla resandet inom kollektivtrafik till 

2020, det lokala att resenärer på ett enkelt sätt ska ta sig från punkt A till punkt B. De uttryckte 

även att åka kollektivt inte enbart kan leda till bättre miljö och en mindre klimatpåverkan utan 

även en bättre privatekonomi och därmed större köpkraft. 

Inom organisationen fanns det skilda uppfattningar över hur pass tydlig rollfördelningen är. De 

flesta intervjupersoner ansåg att de anställdas ansvarsområden är oklart och att tydlighet är något 

de måste arbeta med. Vid intervjutillfället arbetade två stycken som informatörer utan att ha 

någon direkt informationschef som delar upp eller klargör deras arbetsuppgifter. 

”[…] jobbar lite med samma saker. Man vet inte vem som ska göra vad ibland” (Intervjuobjekt D, 

Personlig kommunikation, 10 december 2013) 

 Det gällde även tydlighet med förmedling av information inom organisationen. En del av 

otydligheten låg i att organisationen nyligen blivit landstingsägt. Det är något de intervjuade 

märkte då många anställda slutat och ansvarsfördelningen fördelades ut på de resterande. 

Resenärerna påverkades av förändringen på så sätt att det kunde ta längre tid att få ett svar då de 

kopplades vidare. Det förtydligas av citat nedan: 

“det tar längre för dem att få svar, eftersom vi måste hänvisa dem rätt [...] i regel får de alltid svar men 

det är tidsaspekten som har förändrats”. (Intervjuobjekt A, Personlig kommunikation, 11 december 

2013) 

 De intervjuade ansåg dock annars att resenärerna inte påverkades nämnvärt av förändringen, då 

de inte tror att de ens vet om att det varit en organisationsförändring. En del såg däremot att 

fokus hade legat på organisationen under den senaste tiden på grund av förändringen, och inte på 
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kunderna. De anställda menade att mycket istället har handlat om att bygga upp och försöka lösa 

hur arbetet ska fungera: 

“Vi tittar och fokuserar mer på vår egen organisation istället för slutkundens behov.” (Intervjuobjekt E, 

Personlig kommunikation, 11 december 2013) 

“Vi sitter och tittar i vår egen navel så djupt att vi inte hinner tänka på kunderna externt” (Intervjuobjekt C, 

Personlig kommunikation, 9 december 2013) 

4.1.2. Vad för information förmedlas 

Den information vilket de intervjuade ansåg viktigast för Länstrafiken att nå ut med var 

framförallt mer akuta problem som förseningar och störningar i trafiken som påverkar bussarna 

och dess tidtabeller. Det fanns även en önskan från de deltagande att komma ut och 

marknadsföra Länstrafiken och visa att de fanns och kunde göra nytta. De intervjuade beskrev 

problematiken att de måste vända sitt och andras synsätt för att få bilister att regelbundet fundera 

över en kollektiv lösning istället för att ta bilen.  

”Vi vill kunna tala om att vi finns och att vi kan vara till nytta, mycket arbete ligger i att förändra 

bilisters synsätt till kollektivtrafik. Det måste vara ett alternativ som de vill välja inte som de vet att 

andra väljer.” (Intervjuobjekt C, Personlig kommunikation, 9 december 2013) 

Den information som enligt Länstrafiken är mest kritisk för resenärerna att få var att veta när 

bussen går eller var bussen är just nu.  

”Den som information som resenärerna hör av sig till oss om är information om förseningar i första 

hand.” (Intervjuobjekt A, Personlig kommunikation, 11 december 2013) 

”Hur bussarna går och om det blir förändringar i linjenätet.” (Intervjuobjekt E, Personlig 

kommunikation, 11 december 2013) 

Att nå ut med förändringar i linjenätet är något som är viktigt och att det når ut till alla resenärer 

även förändringar av tidtabellen. Det är något som hör ihop med varandra och som förändras 

ungefär en gång om året.  

”Vi vill nå ut med vad det finns för trafikutbud och vad vi kan erbjuda för trafikmöjligheter.” 

(Intervjuobjekt F, Personlig kommunikation, 10 december 2013)  

Andra viktiga komponenter att nå ut med är vad det kostar och vad det finns för olika biljett och 

kortmöjligheter. De intervjuade säger att det har blivit viktigt att nå ut med information om de 

nya ändringarna kring mobilbiljetter och ombuden som skall finnas när tekniken utvecklats.  

”De flesta vill ju veta när bussen går och vad det kostar. Det är väl det som är viktigast för oss att 

förmedla ut.” (Intervjuobjekt B, Personlig kommunikation, 6 december 2013) 

”Många hör av sig om frågor kring priser, främst när det är resor utanför stadstrafiken.” 

(Intervjuobjekt A, Personlig kommunikation, 11 december 2013) 
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4.1.3. Hur information förmedlas 

För att förmedla information mellan varandra så tog de medverkande upp främst användningen 

av mailkontakt, intranät, arbetsplatsträffar eller korridorsprat. De tog även upp att de har 

arbetsplatsträffar inom avdelningarna och att avdelningscheferna sedan har ett möte tillsammans. 

Hur informationsförmedlingen skulle ske inom organisationen verkade skilja sig beroende på 

vad personen var van vid, det fanns inga direkta rutiner. Intranätet användes men inte så mycket 

och inte av alla menade de intervjuade. Enligt dem verkade det finnas skilda meningar om vilka 

metoder som används för att tillhandahålla information. Mail var det som användes mest, dock så 

skedde det ofta att samma information kom flera gånger. 

“Informationen kommer via mail eller mun-till-mun.” (Intervjuobjekt B, Personlig kommunikation, 6 

december 2013) 

”Jag tror att mail är den vanligaste informationskanalen i verksamheten” (Intervjuobjekt F, Personlig 

kommunikation, 10 december 2013) 

Att marknadsföra sig hade, enligt de intervjuade, i och med hur tekniken utvecklats inneburit en 

förändring. Tidigare var den enda marknadsföringen busstidtabellen men nu fanns det helt andra 

krav med att nå ut med information. Några förändringar de tog upp har bland annat varit Örebro 

stadsbuss, en extern hemsida med ett forum där kunderna kan ställa frågor, men även Twitter 

och Facebook. På så sätt har det skett förändringar i sättet där kunder kan nå organisationen. Det 

fanns två hemsidor: Örebro stadsbuss vilket innehåller information och diskussion om nya 

linjenätet som startar våren 2014, vilket är mer en kampanjsida med information om vad som 

komma ska. Sedan hemsidan för Länstrafiken med tidtabeller, e-butik med mera, det vill säga en 

sida med aktuell information om hur det är nu. Det fanns dock vissa av de intervjuade som såg 

ett problem med detta. Dels att de inte visste vem som hade hand om de sociala mediesidorna 

samt att det nu fanns två hemsidor med information: en för Örebro stadsbuss och en för 

Länstrafiken. 

Det som försvårade förmedlingen av information var enligt respondenterna att det fanns en 

rädsla att testa något nytt eller förändras, det gäller både externt och internt. Det var lättare att 

vara kvar i gamla mönster och våra respondenter menade att Länstrafiken saknade resurser för att 

göra någonting proaktivt. 

”Sociala medier är en ungdomsgrej, ungdomar kan det bäst” (Intervjuobjekt C, Personlig 

kommunikation, 9 december 2013) 

Några intervjupersoner påpekade att det kan ha varit på grund av att företaget har haft en högre 

ålder bland de anställda som det inte skett en större utveckling. Istället för att se fördelarna så 

fanns det en ovilja gentemot de nyare verktygen för att förmedla information. Detsamma gällde 

när organisationen förde in intranätet då det mötte ett hårt motstånd från ett flertal medarbetare. 

De intervjuade beskrev att den informationen förmedlas på olika sätt där hemsidan sågs som den 
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mest centrala kanalen för informationsförmedling. På grund av att hemsidan var kärnkanalen 

måste den hela tiden vara uppdaterad med ny information. 

“Webben har störst resurser, kanske inte i tid men eftersom det är det centrala vill vi ha ut information 

där först och främst.” (Intervjuobjekt B, Personlig kommunikation, 6 december 2013) 

Förutom hemsidan fanns även trafikupplysningen som fungerade som en kundservice. 

“Den information som resenärerna som hör av sig till oss vill ha är information om förseningar i första 

hand, och inställda turer [...] de vill veta vart bussen är just nu.” (Intervjuobjekt A, Personlig 

kommunikation, 11 december 2013) 

Annonser i lokaltidningen samt anslag på busshållplatser och på bussarna är något som användes 

mycket enligt de intervjuade.  

“Vi vet att det är ett bra sätt att fånga upp passagerare” (Intervjuobjekt B, Personlig kommunikation, 6 

december 2013) 

Skedde det större förändringar så användes även radio och TV för att nå ut med informationen, 

det handlade oftast om information som inte var speciellt akut i dessa fall. För att undvika att 

svara på samma frågor flera gånger uppstod kampanjsajten. Där placeras frågorna likt ett forum, 

där läsarna kan gå tillbaka och se vad som blivit besvarat tidigare. 

4.2. Kvantitativt resultat 

4.2.1. Primärdata: vår enkätundersökning  

Här finns resultatet från vår enkätundersökning som gjordes med Länstrafikens resenärer. Totalt 

var det 79 stycken respondenter, varav 40 stycken kommer från att enkäten delades ut runt om i 

staden. De resterande 39 respondenterna kommer från att enkäten förmedlades via Facebook. Det 

var en jämn fördelning mellan könen med ett litet antal fler svarande kvinnor (57 procent). 

Åldern varierade på respondenterna och de flesta var mellan 21-30 år. Figur 3 nedan visar hur 

respondenterna svarat på frågan “hur gammal är du?”. 

 

Figur 3 
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Bland alla respondenter upplevde 57 procent att de inte fick information om ändringar vilka sker 

på Länstrafiken. Det är 23 procent som upplevt att de fått information om ändringar, och 20 

procent ovetande. På frågan om de uppfattar att det är svårt att hitta information de söker var 

fördelningen relativt lika mellan ja/nej (28 vs. 29 stycken individer). 

Av de svarande så såg vi att de använder sig av internet olika mycket. Fyrtiotvå procent använde 

internet mer än 15 timmar per vecka och endast 13 procent använder internet mindre än sex 

timmar per vecka. Bland de 10 respondenterna som använder sig av internet mindre än sex 

timmar i veckan var 30 procent i åldrarna 10-20 år och 40 procent var i åldern 70 år och uppåt. 

De som använde sig mest av internet (> 15 timmar/veckan) var en majoritet 30 år eller yngre. 

 

Figur 4 

För att visa hur användarna i vår undersökning vill ha information från Länstrafiken användes 

Google Drive för att sammanställa ett stapeldiagram över resultaten. Resultatet är utspritt där 21 

procent av respondenterna vill ha informationen över hemsidan. Efter hemsidan var det jämnt 

mellan att vilja få information via mail/sms, app:en, anslag på busshållplatsen och via sociala 

medier där alla låg mellan 14 och 17 procent.  

Bland de i åldersintervallen 30 eller yngre var svaren jämnt utspridda bland de fem populäraste 

alternativen. Inom åldersgruppen 60 år eller äldre så var det en som vill ha information genom 

sociala medier. I övrigt så var anslag på busshållplatsen, via tidningen och över post 

återkommande svar inom samma åldersgrupp. För en fullständig sammanställning se Figur 5. 

Figur 5 
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Figur 6 visar den information vilket intresserade våra respondenter. Den rörde mest tidtabeller 

och linjekartor följt av kort- och biljettpriser samt trafikstörningar. 

 

 

Figur 6 

Resultatet av data från vår enkätundersökning, men även den tidigare webbenkäten och Google 

Analytics, har resulterat i ett förslag på en förbättrad informationsarkitektur. Ett förslag på en 

mer användbar informationarkitektur. Den kan läsas mer om i nästa kapitel. 

4.2.2. Sekundär kvantitativ data 

Länstrafiken har tidigare genomfört en del undersökningar om deras resenärers vanor. Däribland 

enkätundersökningar men även Google Analytics, vilket är mer specifikt för hemsidan. Vi har 

fått tagit del av en enkätundersökning och statistik från deras hemsida. Här nedan kommer det 

presenteras data som var relevant för vår studie. 

4.2.2.1. Google Analytics 

Dessa resultat togs fram under perioden 2013-01-01 till 2013-11-01 och de resultaten av intresse 

för vår undersökning kommer att presenteras nedan. Länstrafiken i Örebros hemsida har under 

denna period haft 3 439 305 träffar och av dessa var 2 783 796 unika besökare. Summan av de 

10 populäraste besökta sidorna var 2 465 777 och motsvarar ungefär 71 procent av alla besök, 

vid unika besök var summan 1 911 784 och motsvarar ungefär 69 procent av alla unika besök. 

Det finns totalt 535 294 besökta sidor och många av dessa hade bara besökts ett fåtal gånger. I 

tabellen nedan visas en sammanställning från de tio mest besökta sidorna (se Tabell 2)Att det är 

fem sidor och inte tio som redovisas i tabellen är för att analysverktyget hade redundant 

information vilket gjorde att en och samma sida kunde redovisas flera gånger. 
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Tabell 2 

Vad görs på hemsidan? Antal besök Antal unika besök 

Besöker startsida 1 216 344 (35,4%) 938 044 (33,7%) 

Kollar 

resa/tidtabell/linjekarta 

1 109 180 (32,3%) 866 907 (31,1%) 

Kolla priser 109 692 (3,2%) 87 343 (3,1%) 

Besöker söksida 30 552 (0,8%) 19 500 (0,7%) 

Övrigt 973 537 (28,3%) 872 002 (31,3%) 

 

Förutom det som visas i tabellen ovan visade Google Analytics att av alla besökare på 

Länstrafikens hemsida så valde 56 procent att interagera sig vidare. Av de som interagerar sig 

vidare på hemsidan så valde 60 procent att söka resa vid första interaktionen. Utöver detta visade 

Google Analytics att mellan 4-5 av 10 personer som besökte hemsidan använde sig av en 

mobiltelefon eller någon form av surfplatta (exempelvis iPad). 

4.2.2.2. Enkätundersökning från Länstrafiken 

Under perioden 2011-04-06 till 2012-04-30 gjorde Länstrafiken en undersökning där de totalt 

fick 2 862 svar. Utifrån den undersökningen har vi nedan gjort en sammanställning över relevant 

information. Av besökarna på hemsidan gjorde 90 procent det som privatpersoner och av alla de 

som besökte hemsidan var även där 90 procent bussresenärer. Sedan återfinns tågresenärer, 

studerande, pendlare och fritidsresenärer.  

Information av störst intresse är information om restid eller tidtabell, vilket 95 procent av de 

besökande svarat att de vill ha. Cirka 20 procent av besökarna går in på hemsidan för att leta 

efter priser. De som sökte efter linjekarta, planeringshjälp eller information om olika korttyper 

uppgick till precis under 20 procent. Bland de som uppgav att de sökt resa via reseplaneraren på 

hemsidan angav endast 40 procent att den var lätt att använda, medan 24 procent uppgav att den 

var direkt svår att använda. E-handeln var något användarna inte utnyttjade vilket framkommer 

av att 94 procent av respondenterna aldrig har använt den. Runt 66 procent av de som besökte 

hemsidan upplevde att de hittade den sökta informationen. De resterande 34 procenten hittade 

delvis eller inte alls den eftersökta informationen. Den informationen respondenterna tyckte 

saknades var framförallt priser för olika kort, men också en enkel linjekarta, information om tider 

för bussarna och hur de hittar rätt buss med närmaste hållplats. Resenärerna ville veta hur de 

kommer från punkt A till punkt B så snabbt och enkelt som möjligt. De ville även ha lättare 

tillgång till tidtabeller och dess ändringar. 
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På en flervalsfråga om hur resenärerna ville ha information om trafikstörningar så svarade nära 

60 procent att de kunde tänka sig att få informationen via webben på datorn. Det var 46 procent 

som vill ha det över sms och 26 procent vill ha informationen via webben på mobilen. 

Sammanfattat så önskar 86 procent av de tillfrågade ha information om trafikstörningar genom 

mobil eller dator på webben. Strax över 20 procent ville få informationen över radio och 15 

procent ville läsa om det i tidningen. Det skilde sig även en del mellan åldrarna över hur de ville 

få tillgång till information. Av de under 25 år så kunde 47 procent tänka sig att få information 

med hjälp av sms och 18 procent genom radio. Bland de äldre än 56 år så bad 24 procent om 

information på sms och 25 procent genom radio.  

När vi ser på sökt information gentemot hittad information så upplevde 20 procent av de 

tillfrågade att de inte hittade någon information om e-handeln, trafikstörningar, linjekartor, 

kundservice och om kontaktinformation. Sammanfattningsvis så sökte 90 procent av besökarna 

bussresor. Det som söks i annan informationväg är mest restider, priser, tidtabeller och 

linjekartor. Respondenterna uttryckte även en vilja av att ha mer information om trafikstörningar. 

Ur undersökningen framkom det att mellan 34-42 procent inte hittade det dem söker till fullo. 
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5. Analys 
Detta kapitel kommer att visa de analyser som gjorts av resultatet ovan. Även samband som 

hittats mellan all data klargörs. En bild av hur informationsarkitekturen ser idag och ett förslag 

på en mer användbar förbättring presenteras i slutet av detta kapitel. 

5.1. Informationsförmedling 

5.1.1. Bristande användbarhet 

Besöker du en hemsida så har du oftast ett syfte med besöket om du inte hamnat där av misstag. 

Ett företag som bistår med en produkt eller tjänst vill självklart underlätta för sina kunder att 

kunna hitta det dem söker på sin hemsida. Länstrafiken ser sin hemsida som den mest centrala 

och viktiga kanalen för förmedling av information till sina resenärer. Enligt resultaten av den 

tidigare undersökningen som tagits del av så vill 9 av 10 besökare som använder hemsidan söka 

en resa. För att söka en resa är det ett måste att interagera med hemsidan, men enligt Google 

Analytics resultat så syns det att 44 procent av besökarna på hemsidan lämnar utan att interagera 

sig vidare. Resultaten visar även att mellan 34 och 42 procent upplever att de inte hittar det de 

söker på hemsidan och nästan hälften av de som besöker hemsidan använder sig av en 

mobiltelefon eller surfplatta. Utifrån dessa data kan vi dra en slutsats att hemsidan har en del 

arbete som behövs för att göra den mer användbar. Återknyter vi till den definition av 

användbarhet som används i undersökningen, så ser vi att användarna inte använder denna 

produkt som den borde användas. Bland majoriteten som besöker hemsidan för att söka en resa 

klarar cirka 30 procent inte av att söka sin resa. Tittar vi även på Janice Redish (Rohn et al., 

2002) definition som bland annat säger att användaren ska hitta det de behöver och förstå det, så 

ser vi att så är inte fallet här. Att kunna söka en resa via hemsidan är det de allra flesta vill kunna 

göra, men en alltför stor del av besökarna klarar inte av att göra det.  

5.1.2. Ineffektiva val av kanaler 

Ofta kan användare ha positiva uppfattningar om deras metod för genomförande trots att de inte 

är speciellt effektiva (Macleod, 1994). Det som försvårat informationsförmedlingen har även 

varit den skepsis gentemot nya verktyg både internt och externt. Vi tror att det kan ha gjort att 

innovativa lösningar och nytänkande har varit trögt att genomföra. Istället för att implementera 

nytt lutar Länstrafiken sig tillbaka på gamla metoder till exempel annonser i tidningar, något 

enbart 5 procent av respondenterna i enkätundersökning föredrog. Däremot ansåg 34 procent att 

de ville få information genom sociala medier och det kan bero på att de flesta var mellan 20-30 

års ålder och har större vana med sociala medier än de äldre.  

5.1.3. Avsaknad av rutin för informationsförmedling 

Efter sammanställningen av resultatet från intervjuerna av personal från verksamheten 

tydliggjordes bristen av en rutin för hur information ska förmedlas inom organisationen eller ut 

till användarna. Majoriteten av de intervjuade tycker att rollerna inom verksamheten är otydliga. 



27 

 

En informationsarkitektur ses likt ett välorganiserat ramverk med tekniker och standarder vilket 

samspelar (Watson, 1999). Vi ser där att saknaden av rutiner och standarder för hur information 

ska förmedlas internt och externt kan förbättras, alltså göras mer användbart. Med en välplanerad 

informationsarkitektur kan redundans av information minska (Cook, 1996) vilket är något några 

av de intervjuade hade erfarenhet av. Genom att skapa rutiner kan Länstrafiken börja ha en delad 

vision och principer vilket leder till enklare informationsförmedling (Watson, 1999). 

Utifrån intervjuerna och enkäterna har en nulägesanalys av Länstrafikens informationsarkitektur 

utförts. I resultatet syns en bild av informationsarkitekturen idag. Sedan har vi gjort ett förslag på 

en förbättring utifrån ett användbarhetsperspektiv.Ett förslag på en mer användbar 

informationsarkitektur som baseras på de intervjuer och enkäter vi utfört. Detta tror vi kan hjälpa 

verksamheten att nå ut med rätt information, på rätt sätt. 

5.2. Informationsarkitektur: Nu-läget 

Vad: Scope definition 

Den information som anses vara viktig för Länstrafiken är trafikstörningar av olika slag, 

tidtabellen och eventuella förändringar i den, hur linjenätet ser ut, att marknadsföra sig själva 

som organisation och information om de olika busskorten och biljetterna.  

Vad: Owners view 

Resultatet från “Scope definition” ovan har här förtydligats i en modell (se Figur 7). Länstrafiken 

använder sig av olika informationskanaler för att förmedla information. Den viktigaste 

informationen som Länstrafiken anser sig behöva förmedla är information om linjenätet, 

tidtabellen, trafikstörningar och biljett- och kortpriser. 

 

Figur 7 
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Hur: Scope definition 

Genom att undersöka hur de olika processerna diskuterats av de intervjuade har vi tagit fram en 

lista över de mest prioriterade verksamhetsprocesserna för att förmedla information. Processerna 

som prioriteras för att nå ut med den informationen är i följande ordning:  

1. Hemsidan 2. Anslag på bussar och busshållplatser 3. Kunden tar själv kontakt via telefon eller 

mail 4. Annonser i tidningar 5. Post 6. Radio 7. Kampanjsajten/sociala medier 8. TV 9. Möten 

öppna för allmänheten.  

Hur: Owners view 

Verksamhetsprocessen för att nå ut med information (se Figur 8) sker antingen genom mail, 

mun-till-mun eller intranätet (1). Om personen når den tilltänkte anställde fortsätter förmedlingen 

av information till kanalen (2.1) och det egentliga tilltänka förloppet är genomfört. Tar personen 

kontakt med fel person kommer det att förmedlas tillbaka (2.2) och förloppet börjar om tills den 

når rätt anställd. På så sätt kan det bli att de anställda tar kontakt med fel person och att 

informationen får gå flera steg innan den når rätt eller att det blir redundans av information inom 

verksamheten. 

 

Figur 8 

Eftersom det inte finns någon rutin för hur information ska förmedlas inom organisationen så 

motsvarar pil 1 som sagt flera olika kommunikationsätt: mun-till-mun, mail och intranätet. De 

har även arbetsplatsträffar där information förmedlas inom avdelningarna. 
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5.3. Informationsarkitektur: Förslag på förbättringar 

Genom att involvera användarna ökar användbarheten hos en produkt (Macleod, 1994; Lodhi, 

2010). För att säkerställa en användbar informationsarkitektur och kunna besvara våra 

frågeställningar så involverade vi användarna, i vårt fall blir anställda i verksamheten och 

Länstrafikens resenärer. Ser vi till den definitionen av användbarhet vi använt oss av så ska en 

produkt kunna användas för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse i ett givet sammanhang (ISO, 1998). Tittar vi på våra resultat så ser vi att 

informationsarkitekturen kan förbättras. Rollerna inom verksamheten är otydliga och de 

prioriterar inte helt rätt informationskanaler för att nå sina resenärer. Den kan bidra med större 

tydlighet och säkerhet (Watson, 1999). 

Vad: Scope definition och Owners View 

Listan över vad för information som är viktigt för företaget att nå ut med definierar också vad 

som är viktigt för resenären att veta. Det var enbart en som tog upp annan information som viktig 

i enkäten och det var att veta var bussen var. Istället för att göra några större förändringar under 

denna del är det snarare prioriteringen av informationen som spelar en större roll. Användarna 

vill veta på ett enklare sätt hur de kan ta kontakt med Länstrafiken och vilka informationskanaler 

som kan användas för detta. Annars har Länstrafiken koll på vad för information som resenärer 

och dess kunder är beroende av och modellen har endast en modifiering (se Figur 9) Det är bara 

en del som har tillkommit i modellen nedan utifrån enkätsvaren och det är kontaktinformation.  

 

Figur 9 

Hur: Scope definition 

Utifrån vår enkätundersökning har vi tagit fram en ny hierarkisk lista över processerna som 

verksamheten utför. Genom att involvera resenärerna och göra deras röst hörd hoppas vi att 

informationen lättare och mer effektivt kan hittas och på så sätt göra informationsarkitekturen 

mer användbar (Rohn et al., 2002). I Tabell 4 nedan har en del förändringar skett gentemot den 

tidigare listan som togs fram efter intervjuerna. Bland annat har app:en och sociala medier tagit 
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ett stort kliv fram medan att resenären själv ska ta kontakt har försvunnit helt. Både 1:an och 2:an 

på listan är oförändrad. 

Tabell 3 

Prioritet Informationsarkitektur:  

Nu-läget 

Informationsarkitektur: 

Förslag på förbättringar 

1 Hemsidan Hemsidan 

2 Anslag på bussar och 

busshållplatser 

Anslag på bussar och 

busshållplatser 

3 Kunden tar själv kontakt via 

telefon eller mail 

App:en 

4 Annonser i tidningar Sociala medier 

5 Post Mail eller sms 

6 Radio Post 

7 Kampanjsajten/sociala medier Tidning 

8 TV Radio/TV 

9 Möten öppna för allmänheten Realtidssystem 

 

Hur: Owners view  

Eftersom de anställda upplever rollerna som otydliga och tror att informationsförmedlingen 

skulle kunna förbättras så har vi i Figur 10 nedan så har vi tagit fram en modell för hur det skulle 

kunna se ut.  

 

 

Figur 10 

Modellen ovan visar hur flödet kan förändras om det specificeras en informationsansvarig inom 

organisationen. Det visar att om en anställd har information som ska förmedlas vidare så tar den 

kontakt med en informationsansvarig. Den informationsansvarige är ansvarig för all 

informationsförmedling i verksamheten och tar hand om informationen och förmedlar den till 

rätt anställd med rätt ansvarsområde som sedan använder sin kanal ut mot resenärerna. På så sätt 
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får all information en gemensam knytpunkt och de anställda behöver inte oroa sig över vem de 

ska ta kontakt med om var information ska. Det ingår i de anställdas roller vilka kanaler de är 

ansvariga över. Resenären får då information genom de olika informationskanalerna som finns. 

Genom informationskanaler kan även resenärer och kunder nå organisationen och därigenom de 

anställda. Vi tror att detta skulle förbättra informationsarkitekturen och underlätta förmedlingen 

av information. 

Ytterligare en stor skillnad i vårt förslag gentemot den informationsarkitektur som finns idag är 

att vi även föreslår rutiner för förmedlingen av information inom organisationen. I stället för att 

information kan komma via mail, mun-till-mun, intranätet eller via diverse möten så vill vi se ett 

gemensamt sätt att förmedla denna information. Det handlar inte om något sätt att förmedla 

information ska försvinna, men ett exempel skulle kunna vara att information som rör all 

personal alltid läggs ut via intranätet. Eller att specifik information som rör en viss person 

kommer via mail. På så sätt hoppas vi kunna underlätta den existerande redundansen. Med mer 

standarder och rutiner hoppas vi kunna öka tryggheten och produktiviteten (Watson, 1999). Tack 

vare våra kvalitativa intervjuer har användarna involverats i studien, i detta fall de anställda, för 

att göra informationsarkitekturen mer användbar. Ett mål med användbarhet är att produkten 

eller tjänsten i fråga ska fungera bra för sina användare (Rohn et al., 2002). För att tydligare 

illustrera skillnaderna på förslaget med förbättringar av informationsarkitekturen och hur det ser 

ut idag hos Länstrafiken finns Tabell 4 nedan. Tabell 4 visar vad som stödjs i de olika 

informationsarkitekturerna. 

Tabell 4 

 Informationsarkitetkuren: 

Nu-läget 

Informationsarkitetkturen: 

Förslag på förbättringar 

Stödjer information om 

linjenät 

Ja Ja 

Stödjer information om 

trafikstörningar 

Ja Ja 

Stödjer information om 

tidtabell 

Ja Ja 

Stödjer information om 

biljetter & priser 

Ja Ja 

Stödjer information om 

kontaktinformation 

Nej Ja 

Stödjer rutiner för 

informationsförmedling 

inom verksamheten 

Nej Ja 

Stödjer tydligare 

rollfördelning inom 

verksamheten 

Nej Ja 

Stödjer minskad 

redundans av 

Nej Ja 
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information 

 

 

6. Diskussion 
I det här kapitlet kommer en diskussion kring vår undersökning, dess resultat och analys samt 

hur den skulle kunna vidareutvecklas för ytterligare forskning.  

6.1. Avslutande diskussion 

När vi började vår undersökning hade vi en tro på att hitta förbättringar som skulle kunna leda 

till en mer användbar informationsarkitektur hos Länstrafiken. Det hade framkommit vid kontakt 

med organisationen att de hade problem med informationsförmedling inom företaget och ut till 

sina kunder. Det var även något som framkom i vårt resultat och i analysen av detta. Genom att 

involvera resenärerna kunde vi ta fram en förbättrad hierarkisk lista över de processerna 

Länstrafiken använder sig av för att förmedla information till sina användare. Genom att 

engagera de anställda och resenärerna tog vi fram ett förslag på en förbättring av 

informationsarkitekturen för att göra den mer användbar. Det kändes naturligt att involvera 

resenärerna i förbättringen av informationsarkitekturen eftersom det är de som använder sig av 

verksamhetens produkter. Eftersom Länstrafiken ska nå ut till sina användare via sina 

informationskanaler så blir det mer användbart att involvera användarna av produkten 

(Berndtsson & Domingues, 2013; SOU 2013:40). Vi valde att gå ut med enkäten rent fysiskt så 

vi skulle få in svar från den äldre målgruppen då vi trodde att en yngre målgrupp skulle nås via 

Facebook, där enkäten senare delades ut. Majoriteten av respondenterna var mellan 21-30 år 

gamla. Trots detta anser vi att resultaten vi fått fram är fullt godtagbara för vår undersökning. 

Resultaten från vår enkätundersökning tillsammans med den data vi fått ta del av tror vi ger oss 

en bra bild av vad användarna tycker. Det finns alltid sätt som skulle kunna göra resultatet mer 

precist eftersom resultatet hade kunnat generaliseras. Ett OSU-urval hade kunnat använts om vi 

hade haft tillgång till den totala populationen. Hade vi haft tillgång till detta hade vår 

undersökning gett oss en mer detaljerad bild över hur informationsarkitekturen hade kunnat 

förändras. 

Genom intervjuerna med de anställda utformade vi enkäten och de svarsalternativ som finns. På 

så sätt skulle analysen och förbättringen göras av de informationskanalerna som redan 

existerade. Vi valde dock att ta med alternativet annat så att respondenten själv kunde komma 

med förslag. Något som vi anser inte har använts utan att de har hellre använt de alternativ som 

funnits. Några alternativ som kom upp i intervjuerna togs inte med i enkäten. Det på grund av att 

vi inte ville få för många alternativ att välja på och hellre se att de själva skulle komma med 

förslag. Vi hade tillexempel inte med att kunden själv skulle kunna ta kontakt med Länstrafiken 

eller att de skulle ha möten öppna för allmänheten, men eftersom det inte påpekades i det fria 
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svarsalternativet tror vi inte att det saknades. Vi tolkar resultatet som att användarna vill få 

information på ett smidigt sätt och inte behöva ringa runt själva. 

Vi vill även vara kritiska till våra svarsalternativ då vi tror att respondenterna kan ha uppfattat 

anslag på busshållplatser som samma sak som realtidssystemet då det är en form av anslag (ett 

digitalt). Realtidssystemet är det som finns på vissa busshållplatser med digitala skyltar som 

visar när bussen går och hur lång tid det är kvar till dess att den kommer fram. Realtidssystemet 

skulle kunna ligga högre upp bland svarsalternativen, eller kunna användas i anslag mer tydligt. 

Vi tror därför att vi skulle kunnat skilja på våra svarsalternativ mer och haft med realtidssystem 

som ett av dessa. Genom undersökningen har vi funnit att användbarhet kan förbättra 

informationsarkitekturen hos en organisation. Att faktiskt ta med användarna, både internt och 

externt, i förändringsarbetet kan leda till att organisationen kan få en bättre 

informationsarkitektur. Genom att se till hur användarna ser problematiken med förmedling av 

information kan vi hitta en struktur som fungerar bättre. Vad de vill veta visste Länstrafiken men 

inte hur, det gällde både externt och internt. Där skiljer det sig en del över hur de gör och hur 

resurser kan fokuseras på annat håll. Istället för att göra som de annars alltid gjort måste de vara 

innovativa och se till hur användarna får annan information idag. Länstrafiken måste också nå 

användarna med information om att det finns möjlighet att söka information genom de 

alternativa kanalerna och så att resenärerna inte blir förvirrade. 

I vår förbättring av informationsarkitekturen valde vi att göra rollerna tydligare och föreslog 

rutiner för informationsförmedling. Självklart går det att vara kritisk mot vår modell. En sak 

skulle kunna vara att i vissa fall kommer tidsaspekten bli längre, därför att det blir ytterligare ett 

steg för informationen att gå. Istället för att ge informationen direkt till den ska ha den, så går 

informationen via den informationsansvarige. Fördelen med denna roll, som vi ser det, är att 

rollerna blir tydligare när det kommer till information. De anställda behöver aldrig tänka på vart 

informationen ska gå utan den skickas alltid till den informationsansvarige vars jobb är att 

fördela informationen vidare. Rollfördelningen blir tydligare och alla vet vart information ska gå. 

Tillsammans med rutiner införda för hur informationen förmedlas internt så förbättrar vi 

informationsarkitekturen i verksamheten. Det medför att effektiviteten, säkerheten och 

integriteten förbättras (Watson, 1999).  

6.2. Vidare forskning 

I det stora hela så vore det bra att någon gör om undersökningen precis så som vi har gjort den 

för att se att vår metod fungerar. Vi har tidigare diskuterat undersökningens replikation och anser 

att den är hög, men det är bra att få bekräftelse på att metoden faktiskt fungerar. Med vidare 

forskning av informationsarkitektur ur ett användbarhetsperspektiv i fokus kan vi få svar på 

detta. Det skulle vara av intresse att titta ytterligare på fallstudier hos fler organisationer där 

involverandet av användbarhet är det centrala för utformandet av informationsarkitekturen. Att 

titta vidare på en mer omfattande undersökning vore även intressant och en utökning av 
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ramverket med frågorna var, vem, när och varför samt de resterande vyerna av Zachman’s 

ramverk.  
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7. Slutsats 
För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en fallstudie där vi använde oss av både 

kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att 

visa hur verksamheter genom att använda ett användarperspektiv kan förbättra sin 

informationsarkitektur.  

På vilket sätt kan ett användbarhetsperspektiv leda till en förbättrad informationsarkitektur? 

För att ta fram en informationsarkitektur över Länstrafiken intervjuades personer i verksamheten. 

Just för att få fram en bild över hur de jobbade idag med informationsförmedling, både internt 

inom organisationen och externt ut mot deras resenärer. Rollerna inom verksamheten upplevdes 

som otydliga och det fanns redundans av informationen som förmedlades. För att göra den 

interna informationsförmedlingen mer användbar tog vi vara på det som de anställda såg som ett 

problem för att förmedla information. Ett förslag togs fram där en informationsansvarig roll 

skulle tilläggas, som ansvarar för att all information kommer rätt. Detta för att minska den 

otydliga rollfördelningen och minska risken för redundans av information. Den externa 

informationsförmedlingens struktur berodde mycket på hur Länstrafiken prioriterade de olika 

kanalerna för att förmedla information. Genom att involvera verksamhetens kunder, alltså de 

resenärer som reser med Länstrafiken, så kunde en förnyas prioriteringslista tas fram. På så sätt 

förändrade vi den externa förmedlingen av information. Det är användarna som ska ha 

informationen, och vilka berättar inte bäst hur de vill ha den om inte användarna själva. Därmed 

förändras informationsarkitekturen på flera sätt, med hjälp av ett användbarhetsperspektiv. 

Hur optimeras informationsförmedlingen med en användarcentrerad informationsarkitektur? 

Informationen är en viktig del för att Länstrafiken som verksamhet ska fungera. De otydliga 

rollerna har hämmat informationsförmedlingen hos Länstrafiken. De anställda vet inte vem som 

har ansvar för vad och det händer ofta att informationen som går ut kommer flera gånger. Genom 

att skapa en användarcentrerad informationsarkitektur där användarna har varit delaktiga i 

framtagandet kan det möjliggöra att vissa principer och strukturer inom organisationen 

förbättras. Det spelar ingen roll om det gäller internt eller externt inom en organisation. Att 

optimera informationsförmedlingen görs bäst genom att lyssna på vilka sätt som finns och vilka 

som föredras. Det gäller att nå tillfredställelse och effektivitet hos användaren i det sätt som den 

ska tillhandahålla och söka efter information. Förmedlingen av information optimeras genom att 

rutiner och standarder skapas för organisationen. En delad vision av arbetssättet leder till att 

redundant information försvinner, men framförallt att rätt information kommer genom rätt kanal 

dess kunder.  

Förhoppningsvis så kommer verksamheter och organisationer som upplever problem med 

förmedlingen av information kunna se vad som faktiskt kan förbättras genom en 

användarcentrerad informationsarkitektur. Otydliga roller och brist på rutiner för 

informationsförmedling inom verksamheten och ut mot dess kunder kan vara saker som behöver 
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förbättras. Genom att följa undersökningens metod kommer sådana aspekter att visas och 

därefter kunna korrigeras för att optimera informationsförmedlingen. Att se aspekter ur 

användarens perspektiv kan tydliggöra vad som behöver prioriteras eller förbättras samt vad som 

fungerar och inte. Enligt vår analys visste Länstrafiken vad för information som skulle ut men 

inte hur resenärerna ville ha informationen.  På så sätt kan den framtagna användarcentrerade 

informationsarkitekturen optimera informationsförmedlingen om åtgärder för kanalerna kring 

hur återspeglar resenärernas, då kanske resurser kan omprioriteras om hur information 

förmedlas.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Informationstext som läses upp för intervjuobjektet: 
Först vill vi säga att du kommer att vara anonym i undersökningen och att du inte behöver 

deltaga eller svara på vissa frågor om du inte vill. Du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun.  

Vi undersöker om det på Länstrafiken finns möjlighet att förbättra förmedlingen av information 

till dess användare. Därför är vi intresserade av att veta vad användarna upplever för problem när 

de söker efter information eller vilken information som kan tänkas saknas. 

 

Inledande fråga 
Du kan få börja med att presentera dig och berätta lite om vilket roll du har i företaget?  

 

Vad 
Vad anser du att det finns för mål inom Länstrafiken? Vad är viktigt för företaget? Vilka mål 

strävar ni efter?  

 

Anser du att ni har en tydlig rollfördelning över arbetsuppgifterna inom organisationen?  

 

Länstrafiken har som vi förstått blivit Landstingsägt, har det medfört några förändringar? 

(I din arbetsroll, för resenärerna, informationsmässigt, i organisationen) 

 

Vilken information anser du är viktigast att nå ut till resenärer? För er del? För resenärernas del? 

 

Hur 
På vilka sätt arbetar ni på Länstrafiken, som du vet, med att förmedla information till 

resenärerna? - Vilka kanaler använder ni er av för att nå ut till era resenärer? 

Finns det några svårigheter med att förmedla information? Vad prioriterar ni, vad läggs det störts 

resurser på?  

 

Anser du att det är något inom organisationen som försvårar informationsförmedlingen?  

 

Hur ser era roller ut i dagsläget? Vilka roller ansvarar för vad? Hur går informationen inom 

verksamheten? 

 

Hur tar du del av den information som skall förmedlas utanför ditt område? Vad anser du skulle 

kunna bli bättre när det kommer till just informationsförmedling? 

 

Om användare/resenärerna är missnöjda med något, framför kritik, är det något som du känner 

att ni arbetar med för att förbättra? - om ja, på vilka sätt om nej, hur skulle du se att det skulle 

kunna göras.  

 

Avslutande fråga 
Är det något som du känner att vi har missat att fråga om som du skulle vilja föra fram? Tack så 

mycket för din medverkan! 


