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Förord 

Jag vill först och främst tacka min handledare Ida Lindgren för hennes engagemang och stöd 

genom hela arbetet. Dessutom är jag tacksam för den goda kontakten med DL Systems AB 

där Lennart Wikström och Mia Renngård hängivet och med hög tillit anförtrott detta uppdrag 

till mig. Jag vill även tacka de anställda på Kläppen Ski Resort för värdefulla samtal och 

insikter samt Åke Wallin för givande möten som utvecklat min kunskap inom data- och 

interaktionsdesign. 

Stort tack till min klass för engagemang, stöd och tre minnesvärda år och alla som på ett eller 

annat vis hjälpt till i studier och användartester i detta projekt. 

  



 

 

Abstrakt 

De digitala tjänsterna växter och tar allt mer plats i vår vardag, näst intill 100 procent av den 

svenska befolkningen besöker internet och många av dem gör det via mobiltelefonen. 

Samhällsutvecklingen blir således att tjänster som tidigare ägt rum i det fysiska förflyttas till 

det digitala. DL Systems AB grundat 1995 med kontor i Söderhamn, har utvecklat 

bokningssystemet DLBOOKIT som i sin tur används av kunder inom besöksnäringen av 

skidorter och stugbyar i Sverige. Bokningssystemet var ett av det första i sitt slag, men inom 

en ständigt utvecklande bransch står DL Systems AB inför nya utmaningar – med 

användarupplevelsen i fokus. 

Detta examensarbete handlar om att undersöka och utvärdera det nuvarande bokningssystemet 

och därefter utveckla ett nytt användargränssnitt för mobilanpassad webb, där användarens 

upplevelse ligger i fokus. Den initiala researchen tyder på att många föredrar att boka och 

genomföra stora köp via en dator, eftersom denna enhet inbringar pålitlighet och ger god 

översikt. Men den mobila enheten har dold potential som detta examensarbete ämnar att 

utforska. 

Ett förslag på användargränssnitt presenteras visuellt och till grund för utformningen ligger 

värdeorden översikt, jämföra och trygghet som genomsyrar det slutgiltiga konceptet. 

 

Nyckelord: UX-design, interaktionsdesign, tjänstedesign, nudging, användargränssnitt, 

bokningssystem   
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel avser att redogöra för projektets bakgrund och syfte, där dessutom 

avgränsningar görs för projektets omfång. Projektets samhälleliga relevans och etiska 

dimensioner redogörs för. 

 

1.1 Bakgrund 
Digitaliseringen inom vårt samhälle växer och tar en allt större roll i vår vardag. Fler och fler 

människor spenderar allt mer tid på olika digitala plattformar som besöks via exempelvis 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor, där näst intill 100 % av svenskarna använder internet 

eller digitala tjänster (Thoresson & Davidsson, 2017). Upp till 55 år använder mer än 93 % av 

svenska folket internet i mobiltelefonen (Thoresson & Davidsson, 2017). Detta innebär att 

utvecklingen och designen av dessa system på senare år har fått större uppmärksamhet och 

allt mer vikt läggs vid användarens upplevelse (eng. User Experience, UX) (Preece, Rogers & 

Sharp, 2016, 209 - 210).  

Företaget DL Systems AB, med kontor i Söderhamn och 8 anställda, grundades 1995 och har 

utvecklat ett bokningssystem: DLBOOKIT som används inom besöksnäringen av skidorter 

och stugbyar runt om i Sverige. DL Systems var relativt tidiga att erbjuda ett onlinesystem för 

bokning 1995, som idag utvecklats till dagens standard med responsiv webbdesign.  Det 

innebär att man använder sig av ett och samma gränssnitt som sedan kan registrera och 

anpassa sig efter vilken enhet som används, genom att till exempel text flyttas och bilder 

skalas upp eller ner i storlek. (Internetworld, 2012). I och med lanseringen av responsiv 

webbdesign 2015 har stort fokus för DL Systems AB legat på att administrera och utveckla 

den tekniska delen av bokningssystemet, för att se till att det rent tekniskt fungerar. Vissa 

brister i bokningssystemet har upptäckts där en särskild kund, Kläppen Ski Resort, har 

särskild relevans. På grund av att de som en stor skidanläggning har fler och mer komplexa 

behov att uppfylla gentemot sina besökare, funktioner som i dagsläget inte fungerar eller 

uppfattas som det är tänkt. DL Systems AB har därmed uttryckt ett behov av att utvärdera och 

vidareutveckla deras onlinebokning. 

Som utgångspunkt för detta examensarbete ligger interaktionsdesign i kombination med 

tjänstedesign, där det föregående syftar till att utveckla en interaktiv tjänst eller produkt med 

användarens upplevelse som huvudsakligt fokus (Arvola, 2014; Preece, Rogers & Sharp, 

2016). Tjänstedesign definieras på liknande vis, där utvecklingen av en tjänst sker med 

användarens behov i fokus (Stickdorn och Schneider, 2011). Att en digital plattform 

innehåller relevant information samt genererar en bra användarupplevelse är en viktig faktor 

för att användare ska uppskatta och trivas i hanteringen av plattformen. Detta leder till att 

besökaren med större sannolikhet återkommer, det kan generera mer trafik på plattformen 

samt nöjdare kunder. En webbplats som inte ger besökarna en bra användarupplevelse kan 

innebära att det är svårt att förstå hur webbplatsen ska användas, eller att besökaren har svårt 

att hitta relevant information. Då det finns ett uttryckt behov att förbättra DLBOOKIT är det 

av värde att undersöka bokningssystemets struktur och hur den nuvarande 
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användarupplevelsen ser ut, för att sedan bidra med konkreta förslag på hur detta kan 

förbättras. 

Ambitionen är också att detta projekt ska undersöka möjligheter som att via nudging vilket 

syftar till att förenkla att göra en viss typ av val (Thaler & Sunstein, 2008), kunna erbjuda 

besökarna möjlighet att ta beslut som gynnar ekologisk hållbarhet. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och utveckla gränssnitten och 

användarupplevelsen av online-bokningssystemet DLBOOKIT, samt om möjligt undersöka sätt 

att uppmärksamma och främja ekologisk hållbarhet via systemet. 

 

1.3 Avgränsningar 
Då DL systems tjänst är ett online bokningssystem som företaget i dagsläget förmedlar till ca 

100 olika kunder/orter har jag valt att utifrån omfattningen för projektet rikta arbetet mot en 

av dessa kunder. I samråd med VD Lennart Wikström och projektledare Mia Renngård valde 

jag skidorten Kläppen då de är en av de större och mer avancerade kunderna som erbjuder 

flest tjänster och val till sina besökare samt har uttryckt upplevda brister i det nuvarande 

systemet 

Efter den initiala researchfasen valde jag att rikta mig mot att arbeta med bokningsprocessen 

för mobiltelefoner. 

Slutligen har jag valt att fokusera på att utveckla gränssnitt för mobiltelefonens stående format 

då det i detta sammanhang är det vanligast förekommande sättet att styra enheten på. 

1.4 Samhällelig relevans 
Detta arbete kan bidra till social hållbarhet genom att erbjuda en lösning som får fler 

användare att känna sig mer benägna och trygga i att använda sig av sina mobiltelefoner i 

ytterligare sammanhang. En pågående utveckling i samhället är att allt fler tjänster och 

produkter hanteras och köps via mobiltelefonen av fler och fler människor, till exempel 

rapporterar SVT Nyheter (2018) om att allt fler svenskar besöker läkaren digitalt. Antalet 

digitala besök är procentuellt fortfarande litet men utvecklingen sker snabbt med en 

dubblering mellan 2016 och 2017, och tenderar i nuläget inte att minska. 

Behovet av att sköta vissa ärenden kräver inte längre en specifik enhet som traditionellt har 

föredragits utan man kan i allt större utsträckning uppfylla sina behov med färre 

enheter/produkter. Om man i dagsläget jämför datorer, surfplattor och mobiltelefoner är 

mobiltelefonen den enhet flest människor föredrar att dagligen använda för att besöka internet 

(Thoresson & Davidsson, 2017) därmed skulle också fler människor kunna få nytta av en 

lösning anpassad för mobilen. 
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Arbetet kan komma att bidra med ekonomisk hållbarhet för DL Systems AB i form av fler och 

nöjdare kunder, då bokningssystemet har inneburit problem för DL Systems ABs kunder. Detta 

har i sin tur lett till problem för den så kallade kundens kund, i detta fall besökarna som vill 

besöka skidorten. Genom att undersöka problemet från grunden finns goda möjligheter att hela 

kundkedjan förbättras. 

 

Slutligen kan ekologisk hållbarhet till viss del främjas om personer kan ges möjlighet i 

bokningssystemet att göra val som minskar klimatpåverkan i samband med resor. 

1.5 Etiska dimensioner 
Då detta är ett vetenskapligt arbete kommer jag förhålla mig till och uppfylla de fyra huvudkrav 

som Vetenskapsrådets skrift beskriver (Blomkvist & Hallin, 2014. s.35). Informationskravet 

innebär att jag alltid kommer informera de personer jag till exempel intervjuar eller ber svara 

på en enkät om studiens syfte (ibid). Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagare i studier 

måste gå med på att bli studerade (ibid). Material som samlas in när undersökningar genomförs 

får inte delas fritt, och ofta erbjuds personer att delta anonymt i undersökningar, på så sätt 

uppfylls konfidentialitetskravet (ibid). Slutligen för att nyttjandekravet ska uppfyllas så ska det 

material som samlats in bara användas till det som deltagarna fått information om att det ska 

användas till (ibid).  
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2. Teori 
Detta kapitel redogör för ett teoretiskt ramverk som lägger projektets vetenskapliga grund, 

där begrepp relevanta för projektet presenteras. Begreppen presenteras i syfte att bidra till 

djupare förståelse för kunskap inom projektets ämnesområde interaktionsdesign, där fokus 

ligger på förståelse för användarupplevelser och designprocessen för 

interaktionsdesignuppdrag. 

2.1 Interaktionsdesign 
Ett av interaktionsdesignens övergripande mål är att utveckla interaktiva produkter och 

tjänster som frambringar positiva reaktioner från dess användare, där fokus ligger på att 

användaren känner sig bekväm och kan uppskatta upplevelsen vid användning (Preece, 

Rogers & Sharp, 2016, s.179). Utvecklare av interaktionsdesign är även intresserade av att 

utforma hemsidor som skapar tillit hos användare, där en användare skall känna sig bekväm 

nog att lämna ut personuppgifter för att genomföra köp (ibid s.180). Tillhörande 

interaktionsdesign är begreppet user experience-design, eller UX-design (Arvola, 2014). UX-

design utvecklar användarupplevelsen av en interaktiv tjänst, som människor kan använda, 

förstå och uppskatta (ibid). 

2.2 Användargränssnitt 
Ett användargränssnit med enklare ord är länken mellan maskinens hårdvara eller 

programvaran och användaren, där användaren ges möjlighet till inmatning och utmatning 

(Preece, Rogers & Sharp, 2016). Inmatning innebär att användaren har möjlighet att 

interagera och påverka och utmatning är systemets möjlighet att presentera information och 

resultatet av användarens interaktioner. 

Fram till mitten av 1990-talet arbetade en interaktionsdesigner med att utveckla effektiva 

användargränssnitt för den stationära datorn (Preece, Rogers & Sharp, 2016, s.209). Med detta 

menar Preece, Rogers & Sharp (2016) att interaktionsdesignern räknade ut hur denne bäst 

skulle presentera hemsidans information för att en användare på enklaste sätt skulle kunna 

utföra en önskad uppgift. Till exempel utvärderades hur menyer på bästa sätt skulle 

struktureras för enkel navigering, hur ikoner skulle utformas och hur grafiska element lätt 

skulle kännas igen och särskiljas från varandra. En interaktionsdesigners arbete har under det 

senaste årtiondet förändrats och fått fler möjligheter att utveckla och utforma 

användarupplevelser (ibid). Genom den snabba teknikutvecklingen har fler sätt att tänka om 

interaktionsdesign uppmuntrats och ett ökat antal gränssnittstyper har tillkommit (ibid). 

Exempelvis finns möjligheten för användare att interagera med gester, röst, pekning där 

interaktionsdesignern kombinerat det fysiska och det digitala, där en mångfald av gränssnitt 

finns.  
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2.3 Nudging 
Nudge är en metod, en typ av ”knuff” där en persons val påverkas på ett förutsägbart sätt 

utifrån strukturen som valen presenteras på, dock utan att något val helt och hållet utesluts 

(Thaler och Sunstein, 2008, s.6). För att något skall utgöra en nudge skall åtgärden enkelt gå 

att undvika (ibid). Exempel på en nudge är till exempel att i en livsmedelsbutik placera frukt i 

ögonnivå, medan att helt förbjuda en vara inte räknas som en nudge. En nudge kan därför ses 

som en faktor som har betydande påverkan på människors beteenden och är tydligt kopplat till 

vad avsändaren anser är önskvärt beteende. 

2.4 Tjänstedesign 
Tjänstedesign är en förgrening av ämnesområdet industridesign, där tjänsten ersätter den 

fysiska produkten. Tjänstedesign syftar till att skapa effektiva, användbara och behövliga 

tjänster utifrån ett helhetsperspektiv med användarens behov i fokus (Stickdorn och 

Schneider, 2011). Vanliga metoder inom tjänstedesign är att kartlägga kundresan och utveckla 

en tjänstekarta (ibid). 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras de metodval som gjorts med tillhörande motivering för 

projektets syfte och målsättning.  

3.1 Designprocess 
För att uppnå projektets syfte har en designprocess genomförts med särskild inriktning på 

interaktionsdesign som en iterativ (upprepande) process, där en interaktiv tjänst utformas som 

människor kan hantera, förstå och uppskatta – en tjänst de kan få en god upplevelse av 

(Arvola, 2014, s.7). Designarbetet syftar till att utveckla användarupplevelsen, även kallat UX 

(eng. user experience) (ibid). Genom designprocessens gång upptäcks initiala insikter, 

avsikter formuleras till konceptidéer och detta leder fram till användartestade prototyper.  

Designprojektet delas in i tre faser – konceptfasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen 

(Arvola, 2014, s.39). I den inledande konceptfasen ämnar designern att förstå och reda ut vad 

som egentligen ska tas fram och varför, där det är av största vikt att förstå vad som är önskvärt 

hos projektets intressenter (ibid, s.7). Konceptfasen består av undersökning, 

informationssamling, observation och slutligen analys av det insamlade materialet som skall 

leda till insikter och avsikter. Designprojektet träder in i bearbetningsfasen då designern 

säkerställt vad det är som skall göras, vilket innebär att genom skissarbete utvecklar designern 

en operativ bild av uppgiften (ibid s.8). I det skede då den övergripande operativa bilden är 

färdigställd kan tjänstens utformning förfinas ytterligare, i projektets detaljeringsfas, där i 

detalj tjänstens utformning beskrivs. Produkten specificeras genom prototyper, specifikationer 

och detaljhandlingar som visualiseras och presenteras (ibid). Denna process kan anses vara 

linjär, där osäkerhet präglar processens inledning som sedan leder till klarhet allt eftersom, 

men sådant är sällan fallet (ibid s.8-9). I det stora hela kan en designprocess anses vara 

divergent – att den går från stor osäkerhet och många alternativa vägar, där verkligheten är 

rörig med flertalet snedsteg som designern lär sig av, som till slut konvergerar till klarhet och 

den sist valda produktlösningen (ibid).  

3.2 Användartester och observation 
(Användartester, direktobservation i kontrollerad miljö (Preece, Rogers & Sharp, 2016, 

s.329). Genom att använda ”tänka högt”-metoden kan designern som observerar djupare 

förstå användarupplevelsen och tackla problematiken med att gissa utifrån vad de endast kan 

se och snarare förstå vad som rör sig i personens huvud (Arvola, 2011, s.51; Preece, Rogers & 

Sharp, 2016, s.330).  

3.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar är bra för att svara på specifika frågor där en stor grupp människor 

enkelt kan nås genom digitala medel. Öppna i kombination med slutna frågor kan ställas till 

användare på ett bekvämare sätt där människor med stor geografisk spridning kan nås då 
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platsbundna intervjuer inte längre blir möjligt med tanke på projektets omfång (Preece, 

Rogers & Sharp, 2016, s.308). 

3.4 Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju utnyttjar både slutna och öppna frågor där intervjuaren utgår 

ifrån ett i förväg förberett manus som används som vägledning (Preece, Rogers & Sharp, 

2016, s.296). Ett visst utrymme för flexibilitet lämnas och ger utrymme för att ändra frågornas 

ordningsföljd, addera följdfrågor där det anses lämpligt och generell uppmuntran till 

respondenten att utveckla sina svar (ibid). Detta då den semistrukturerade intervjun genererar 

rika och detaljerade data där respondenten ges utrymme att utveckla sina svar och därmed kan 

svara mer utförligt. För att skapa en bild av hur online bokningssystemet upplevs utifrån 

Kläppens perspektiv genomfördes semistrukturerade telefonintervjuer med två anställda på 

företaget.  

3.5 Marknadsanalys 
Att göra marknadsanalyser kan vara ett effektivt sätt att hitta och samla information kring 

vilka tekniker och lösningar som finns tillgängliga inom det aktuella området i dagsläget. 

Utifrån denna metod kan man finna önskvärda lösningar som tycks uppfylla behov på ett 

effektivt och omtyckt sätt samt hitta problem som uppstått för andra och på så sätt undvika att 

upprepa samma misstag. En undersökning av andra bokningssystem görs för att få bättre 

förståelse för uppbyggnaden, utformning och vad som tycks fungera i andra sammanhang.  
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4. Genomförande 
I detta kapitel presenteras metodens praktiska implementering, där en designprocess 

genomförs, ett researcharbete med fokus på att förstå användarupplevelser och kartlägga 

behov för att sedan utmynna i ett antal skisser och koncept. 

4.1 Inledande samtal med DL Systems AB 
DL systems AB hade efterfrågat två studenter för att arbeta med varsitt examensarbete så i 

början av projektet i den inledande researchfasen arbetade jag och en klasskompis Lisa 

tillsammans, därmed planerade vi in gemensamma möten med DL systems. Under det första 

mötet på deras kontor i Söderhamn så beskrev de sin bakgrund och förväntningar på arbetet. 

De förklarar att de under sina verksamma år sedan starten 1995 var relativt tidiga i Sverige 

med att erbjuda en tjänst i form av online bokning för orter och anläggningar inom 

näringslivet. Deras senaste uppdatering av bokningssystemet genomfördes 2015 då de 

implementerade så kallad responsiv webbdesign. Det innebär att man använder sig av ett och 

samma gränssnitt som sedan kan registrera och anpassa sig efter vilken enhet som används, 

text flyttas, bilder skalas upp eller ner i storlek och anpassar sig efter besökarens skärm så att 

ingen information går förlorad utan presenteras på ett sätt som är optimalt för registrerad 

enhet (Internetworld, 2012). Idag är detta en relativt vanlig lösning som man kan finna på 

många olika hemsidor för att man på så sätt slipper utveckla och underhålla olika system för 

olika enheter. Vidare förklarar de att de har upptäckt vissa brister i sitt nuvarande system som 

blivit uppdagade via en av deras kunder, Kläppen Ski Resort. Det blir tydligt ju mer de 

berättar om DL systems historia att de under årens gång fokuserat sin personal och resurser på 

att i första hand arbeta med att sköta, utveckla och programmera tekniken som behövs för att 

hålla bokningssystemet i drift. Det som i större utsträckning har saknats är att undersöka och 

utveckla användarupplevelsen, det som i dagsläget är en av de faktorer som spelar allt större 

roll för hemsidor och online tjänster, samt samtidigt ställs högre krav på. 

4.2 Kommentarer från Kläppen Ski Resorts besökare 
För att skapa mer förståelse för hur kläppens besökare upplever dagens onlinebokning fick jag 

ta del av deras kundkommentarer som samlats under säsongen 2017/2018. Efter att ha läst 

igenom alla kommentarer sammanställde jag dem inom kategorierna Problem, Blandat, 

Positivt, Mobil och Språk. I kategorin Problem samlades alla kommentarer som var enbart 

kritiska och beskrev olika typer av problem, både tekniska och upplevelserelaterade. 

Kategorin blandat var svar som innehöll både kritik och beröm, Positivt var enbart positiva. 

För att sammanställa antal kommentarer som specifikt berörde mobil och språkrelaterade 

problem så kategoriserades dessa enskilt. 

Dessa svar visade på problematik som berörde både tekniska aspekter så som att olika 

bokningsfunktioner inte registrerades/fungerade som de skulle men också problem med 

upplevelsen och navigationen i bokningssystemet vilket är den del som detta designarbetet 
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först och främst undersöker. Ett vanligt återkommande problem var osäkerhet kring att förstå 

var man ska klicka för att göra rätt och att inte få bekräftelse på sina val. 

 

                         116            22            11            17            9 

                  Problem       Blandat          Positivt          Mobil            Språk  

Figur 1: Kläppen Ski Resort besökares kommentarer kategoriserat efter huvudsakligt innehåll säsongen 2017/2018 

I nästa steg så tolkades och sorterades kommentarerna inom problem ut i mer specifika 

kategorier vilket ledde fram till en tydligare bild av hur ofta och vilka typer av problem som 

faktiskt uppstod. 
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Figur 2: Fördelning av problem 
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4.3 Enkätundersökningar 
 

4.3.1 Enkät 1 – Internetköp åldrar 20 – 75 

För att få en grundläggande bred förståelse för hur personer i åldrarna 20 – 75 år i nuläget 

tänker kring köp och handel på internet kopplat till vilken enhet de föredrar, utformades en 

enkät som delades på Facebook för att få svar på hur olika personer såg på dagens e-handel. 

Utifrån denna enkät så framträdde en relativt tydlig bild av skillnaden i vilka enheter 

användarna föredrar beroende på vilken sorts process som ska göras. Följande tre figurer visar 

tre av frågorna som ställdes. 

 

Figur 3: Enkät 1 – Fråga: Hur ofta gör du större köp över internet? 

 

 

Figur 4: Enkät 1 – Fråga: Vilken enhet använder du oftast vid dessa köp? 
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Figur 5: Enkät 1 – Fråga: Om du skulle boka en semester med boende och eventuella aktiviteter vilken enhet föredrar du då? 

Utifrån dessa tre diagram skapas en tydlig bild av hur användare ser på de olika enheterna i 

dagsläget kopplat till vad som ska genomföras. Till dessa övergripande frågor fick 

respondenten möjlighet att svara på följdfrågor genom att motivera sitt val.  

Utifrån detta så framgick det att till exempel beloppet i sig inte väger så tungt utan att det 

mest väsentliga för vilken enhet som föredras avgörs baserat på uppgiften i sig som ska 

”lösas” och när den upplevda komplexiteten ökar så föredrar de flesta datorn som enhet. 

Nedan är en sammanfattning av de vanligast förekommande motiveringarna till varför 

personerna föredrog dator eller mobiltelefon i sammanhanget: 

 ”Boka semester med boende och eventuella aktiviteter”. 

 

 

Figur 6: Sammanfattning av de vanligast förekommande motiveringarna till varför en enhet var att föredra. 

 

Insikter och avsikter – enkät 1 

Majoriteten av enkätrespondenterna visar på att de föredrar datorn utifrån att den ger bättre 

överblick, jämförelsemöjligheter och trygghet, medan de personer som i dagsläget föredrar 

mobilen gör det för att den ofta är lättillgänglig och bekväm att använda. Mobiler tycks i 

dagsläget med rätt utformade gränssnitt passa bra för ”envalsprocesser” där gränssnittet kan 
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leda användaren genom ett logiskt flöde att göra dom val som krävs för att genomföra 

tjänsten/köpet, till exempel köpa ett klädesplagg eller göra en banktransaktion (swish). I ett 

bokningssystem för en skidresa finns det ett grundläggande behov av att undersöka, det finns i 

större utsträckning okända faktorer användaren tenderar att vilja ta reda på innan man gör sina 

val. Det innebär många olika alternativ och beslut att ta innan man känner sig tillfredsställd, 

nöjd och säker på att ens bokning har blivit den bästa tänkbara. 

 

4.3.2 Enkät 2 – Freeride 

För att få mer specifik information från personer som med större sannolikhet mer frekvent 

åker på skidresor valde jag att lägga upp enkäten på nytt. Denna gång valde jag att dela 

enkäten på hemsidan freeride.se som är en plattform för skidåkare och skidintresserade där 

det mesta förknippat med skidåkning, resedestinationer och utrustning diskuteras. Freeride 

startades 1998 och har idag, ca 250 000 unika besökare varje månad under säsong och sajtens 

community består av omkring 90 000 registrerade medlemmar. Nedan följer diagram över den 

data som samlades in. 

 

 

Figur 7: Enkät 2 – Fråga: När/om du skulle boka en skidresa med boende och eventuella aktiviteter vilken enhet föredrar du 

då? 
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Figur 8: Enkät 2 - Fråga: Tänker du på att vara klimatmedveten i samband med resor? 

 

Insikter och avsikter – enkät 2 

Även denna gång blev utfallet i stort sett detsamma då datorn som enhet föredrogs av 

majoriteten och med återkommande motiveringar som; överblick, hålla koll, och trygghet, där 

överblick var den mest frekventa. Detta blev en bekräftelse på de svar som framkom i den 

första enkäten. Denna gång valde jag att lägga till en fråga (se figur 8) angående 

klimatmedvetenhet och resor, svaren tydde på att nästan 50 procent av respondenterna i 

dagsläget tänkte på att vara klimatmedveten i samband med resor. Dessa personer svarade att 

de var benägna att göra aktiva val för att minska sin miljöpåverkan, som till exempel val av 

färdmedel till destinationen eller vilken typ av mat de helst konsumerade. 

 

4.2.3 Enkät 3 – Freeride applikation 

Efter detta bestämde jag mig för att undersöka hur personer ställer sig till att använda en 

applikation och mobilen generellt i samband med onlinebokning utan att presentera dator som 

ett alternativ, för att se om svaren skulle bli annorlunda. Nedanstående figurer visar både 

frågeställning och svarsstatistik (se figur 9 och 10). 
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Figur 9: Enkät 3 - Frågans svarsalternativ 

 

 

Figur 10: Enkät 3 – Frågans svarsstatistik 

 

När svarsalternativen och frågan ställdes som ovan visade det sig att ca 38% procent var 

positiva till att använda en applikation till mobilen, ca 25% skulle eventuellt göra det och 

21,7% tyckte att webbsurf på mobilen funkade bra.  

Svarsalternativet ”annat” fanns också tillgängligt för att erbjuda möjligheten att skriva ett eget 

svar, detta ledde till att ca 10% valde detta alternativ med förklaringen att dom inte skulle 

använda mobil alls eller föredrog dator.  
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Insikter och avsikter – enkät 3 

Denna tredje enkät visade ganska tydligt hur frågans formulering påverkar utfallet av svar, 

(Preece, Rogers & Sharp, 2016, s.308-309). Självklart var det i detta fall en ganska betydande 

förändring i både fråga och svarsalternativ som man måste ta i beaktning. Trots detta var det 

samtidigt intressant att se att ett större intresse för en mobilapplikation eller mobilsurf 

tenderade att finnas bland enkätbesvararna än vad som tidigare visats. 

 

4.2.4 Enkät 4 – Kontakt med kundtjänst 

För att undersöka vilken typ av support, personer föredrar då de besöker en hemsida gjorde 

jag en enkät som lades upp på hemsidan freeride.se med följande resultat (se figur 9). 

 

Figur 11: Enkät 4 – Vilken typ av kontakt med kundtjänst föredrar du? 

4.3 Intervjuer 
 

4.3.1 Kläppen – Intervju med Logichef 

För att skapa en bild av hur online bokningssystemet upplevs utifrån Kläppens perspektiv 

genomförde jag telefonintervjuer med två anställda på företaget. Detta ledde till både nya 

insikter samt bekräftelse på tidigare problem som beskrivits av både användare och av DL 

Systems själva. Logichefen berättade att en stor tid av deras telefontjänst i dagsläget upptas av 

att deras personal får agera som support i bokningsärenden som inte går som de ska. 

Problemen har vuxit i antal och detta har lett till att dom behövt omorganisera viss personal 

för att kunna hantera de många frågor och problem som uppstod. De bakomliggande 

orsakerna varierade men majoriteten av problemen orsakas av tekniska fel som användaren 

själv inte vet hur den ska åtgärda, många av dessa tekniska fel är kända av DL systems AB 

som dom jobbar på att rätta till.  
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Av Logichefen får jag också svar angående vilken som är den största kundgruppen under en 

säsong, störst antal var barnfamiljer men nästan lika stor grupp var snowparkåkare, det vill 

säga besökare som generellt spenderar mest åktid i snowparkerna där olika typer av hopp och 

rails i huvudsak finns. 

 

Trots att det finns brister i DL systems AB nuvarande bokningssystem så tycks det under 

intervjun som att Kläppen Ski Resort och DL systems AB har haft en bra företagsrelation 

under de cirka 15 år de varit kunder samt att båda parter fortfarande vill få det befintliga 

systemet att fungera. 

 

4.3.2 Kläppen – Intervju med anställd på kundtjänst 

Den anställde på kundtjänst fick beskriva de vanligaste supportärenden som uppstod under 

dennes arbetsdag och här beskrevs än en gång tekniska komplikationer som det mest 

frekventa samt en upplevd osäkerhet hos användaren som inte visste hur den skulle gå tillväga 

eller om den gjort rätt när denne väl gjort sina val. En vanlig förkommande kommentar hos 

användarna var också att bokningssystemet kändes komplicerat och att det var för många steg 

i processen för att göra olika val, speciellt kopplat till tjänsten skipass (liftkort). I detta fall 

behöver användaren fylla i personuppgifter i form av förnamn, efternamn och födelsedatum 

för varje person och skipass som ska köpas. Detta tycks leda till otålighet och frustration hos 

många användare då det är en något tidskrävande process som måste upprepas för varje 

person. 

För att söka en förklaring till varför skipass ska vara personliga ställer jag frågan till 

Logichefen som svarar att hon inte vet den bakomliggande anledningen och vidarebefordrar 

därför frågan till Kläppen Ski Resorts Skipass chef. Jag söker därefter denne person två 

gånger utan resultat.  

 

4.3.3 Intervju med snowparkåkare 

Jag genomförde en kort intervju med en snowparkåkare där jag bad att få en beskrivning av 

hur en typisk resa skidresa såg ut för henne. Hon berättade att oftast samåkte hon med vänner 

i bil eller tåg till sin destination, de flesta hade egen skidutrustning med sig samt att boende 

ofta kunde ordnas av någon i sällskapet som hade kontakter på plats. Slutligen fick jag 

förklarat för mig att de oftast köpte sina skipass på plats på destinationen.  

 

Insikter Intervju – snowparkåkare 

Utifrån dessa svar visades tendenser av en person som föll inom Kläppen Ski Resort’s 

näststörsta målgrupp att denne generellt sett i relativt liten utsträckning använde sig av de 

grundläggande funktioner ett onlinebokningsystem erbjuder inför och under en besökares 

skidresa, så som att boka boende och skidutrustning. 
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4.3.4 Mailkontakt med Skistars kundtjänst 

Jag tar därefter kontakt med Skistars kundtjänst då dem har ett liknande system som också 

begär att besökaren som bokar skipass online ska fylla i sina personuppgifter och ställer 

frågan till dem varför det är så och får följande svar: 

 

Hej,  

Alla skipass är personliga och vi jobbar för att det ska ska registreras på plats 

också.  

Vi har skipasskontroller ute i området och då ska man kunna uppvisa att man är 

rätt innehavare av skipasset. Det finns en ruta på baksidan på skipasset där man 

kan skriva sitt namn.  

 

På webben behöver vi uppgifter för att veta vem som ska ha vilket skipass om 

något skulle hända och kortet behöver ersättas osv.  

 

Alltså tycks det finnas en ambition att skapa en lösning för att skipass ska bli personliga 

oavsett om de köps online eller på plats på skidorten. 

 

4.3.5 Intervju med tidigare anställd på konkurrerande skidort 

Då jag ställer frågan till en tidigare anställd på en annan skidort får jag en mer ingående 

förklaring att skidorter vill undvika att besökare delar på liftkort, då detta inte är tillåtet. En 

bakomliggande orsak till detta kan vara att försäljningen av Skipasses, enligt den intervjuade, 

är det som genererar mest intäkter för skidorten under en säsong. Vidare får jag förklarat för 

mig att det i praktiken knappt sker några kontroller av skipass i backarna och att det i nuläget 

inte krävs någon registrering på plats.  

 

Insikter Intervju – tidigare anställd på skidort 

I nuläget är det en relativt tidskrävande process att göra ett Skipass personligt, därför görs det 

inte heller av personalen på plats då det är många besökare och det administrativa tycks 

innebära alltför mycket arbete.  

Det visar sig att det finns en problematik som skjuts över till bokningssystemen som begär av 

besökaren att fylla i personuppgifter för varje individ som ska köpa ett skipass, vilket bidrar 

till frustration och försvårar bokningsprocessen. 
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Insikter Intervju – Kläppen anställd kundtjänst 

Majoriteten av problemen orsakas av tekniska fel som användaren själv inte vet hur den ska 

åtgärda men som går att hantera relativt självständigt med rätt kunskap och support.  

Under tiden DL Systems AB jobbar med att åtgärda felen behöver Kläppens kundsupport 

hantera många av dessa problem, i form av tidskrävande och kortsiktiga lösningar som i 

dagsläget innebär mer jobb för Kläppens supporttjänst. Mestadels handlar det om att dem 

behöver kommunicera relativt grundläggande information till besökaren, som samtidigt gör 

stor nytta. 

Ett exempel är att vissa bokningsärenden inte går att genomföra på grund av fel som uppstår i 

samband med en viss webbläsare, detta kan då lösas genom att besökaren installerar och 

använder de webbläsare som bokningssystemet kan hantera felfritt i nuläget. 

Utifrån detta visade det sig finnas möjligheter att utveckla respons och bekräftelse för 

användaren för när problem uppstår och vad som kan göras för att lösa dem. I dagsläget 

saknas det helt möjlighet för besökaren till ”självhjälp” vilket är relativt vanligt 

förekommande bland olika hemsidor.  

Då telefon och support genom chattfunktion föredrogs tyder det på att majoriteten föredrar att 

på något sätt uppleva omhändertagande från en företagsanställd för att på så sätt bli mer trygg 

i sin bokningsprocess. En förbättring av befintligt bokningssystem skulle ha potential att 

skapa stor avlastning för Kläppens personal. 

 

4.3.6 Intervju – Dataingenjörslärare 

För att skapa en bättre uppfattning kring de tekniska möjligheterna och begränsningarna 

mellan en applikation och mobilanpassat webgränssnitt söker jag kontakt med Åke Wallin, 

lärare på dataingenjörsprogrammet på Gävle högskola. Jag fick mycket beskrivet för mig och 

sammanfattningsvis så såg han inte några direkta begränsningar utan gav rådet att de flesta 

funktionerna går att programmera oavsett om det är för en mobilapplikation eller 

mobilanpassat webgränssnitt.  

Han kom också med många tips och råd kring hur man ska tänka kring vilka kognitiva 

processer som är viktiga att ta hänsyn till. Bland annat förklarar han hur närminnet fungerar 

och informerar om hur viktigt det är att man inte belastar det hos en användare, att det är 

relativt lätt hänt. Generellt sett så kan de flesta människor när korttidsminnet används komma 

ihåg mellan fem till sju olika saker som presenterats tidsmässigt nära inpå varandra. Denna 

mängd kommer man ganska snabbt upp i då flera olika alternativ, objekt och val presenteras 

på en hemsida, vilket resulterar i att det helt enkelt blir för mycket att minnas. Detta bekräftar 

många av upplevelserna från användartester och kommentarer under researcharbetet. Åke 

ställer även en fråga till mig angående vad jag enklast minns, ett namn, ett pris eller en bild, 

efter lite eftertanke svarar jag att det borde vara bilden, vilket han gav medhåll för. Senare 

hittar jag ett stycke som också beskriver denna företeelse:  
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”Ett välkänt minnesfenomen är att människor är mycket bättre på att känna igen än komma 

ihåg saker, en viss typ av information är lättare att känna igen än annan, människor är 

särskilt bra på att känna igen bilder” 

     (Preece, Rogers & Sharp, 2016)  

4.4 Användartest och observation av DLBOOKIT 
Utifrån DL Systems AB:s befintliga bokningssystem utfördes användartester för att kartlägga 

den nuvarande användarupplevelsen. Användarna fick i uppgift att genomföra en bokning och 

under tiden uppmanades de att ”tänka högt” och berätta vad dom tyckte och upplevde i 

bokningens olika faser. Nedan presenteras det nuvarande bokningssystemets gränssnitt för 

mobil samt dator. En kort sammanfattning av användartesten visualiseras (se figur 10-12) med 

tillhörande sammanfattande text. 

 

 

  Figur 13: Datorversion av DL Systems AB nuvarande bokningssystem, 

boendeöversikt. 
Figur 12: Mobilversion av DL Systems AB 

nuvarande bokningssystem, boendeöversikt. 
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Figur 14: Kundresa 1 förlopp med positiva och negativa upplevelser av DLBOOKIT 

I kundresa 1 inleder användaren ett försök att genomföra en bokning av boende för två vuxna 

med tillhörande Skipass och skidhyra för båda vuxna. Inledningsvis missar användaren 

kalendern och får därför upp stugor som vid önskat datum redan är bokade. Förloppet 

fortskrider och användaren uttrycker att förfrågan om avbetalningsskydd är bra och upplever 

därmed en positiv upplevelse av bokningssystemet. Dock uppstår förvirring gällande 

”profilerna” när Skipass och skidhyra skall bokas. Uppgiften avbryts då personen inte lyckas 

lägga till Skipass i bokningen, eftersom ingenting händer när personen klickar. Efter 25 

minuter avbryts bokningen då det inte gick att slutföra. 
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Figur 15: Kundresa 2 förlopp med negativa upplevelser av DLBOOKIT 

Kundresa 2 har samma målsättning som kundresa 1, där personen skall boka boende, skipass 

och skidhyra för två vuxna. Inledningsvis uttrycker personen att det är mycket scrollande och 

att sidan har dålig respons, det är alltså otydligt och svårt att förstå när personen lägger till 

saker. Personen uttrycker ”Var är kassan?” vilket innebär att systemet brister i att visa en 

tydlig väg och interaktionsföljd. När personen till slut hittar kundkorgen blir denne förvirrad 

om summan verkligen stämmer och om bokningen i sin helhet verkligen blev rätt. Personen 

lyckas däremot genomföra uppgiften på 15 minuter men med övervägande negativa 

upplevelser av bokningssystemet. 
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Figur 16: Kundresa 3 förlopp med positiva och negativa upplevelser av DLBOOKIT 

Kundresa 3 inleds med att personen får i uppgift att genomföra en något mer komplicerad 

uppgift, där boende för fyra vuxna med tillhörande Skipass skall bokas, med ett skidpaket och 

ett snowboardpaket. Personen har direkt problem med att hitta kalendern för att ange 

avresedatum och återresa. När personen tar sig vidare men vill gå bakåt några steg för att 

ändra ett tidigare steg har personen svårt att hitta tillbaka-knappar. Dessutom får personen upp 

boenden som inte går att boka. När boendet är bokat går personen vidare till att boka skidhyra 

och här är upplevelsen positiv, det är lätt och smidigt att lägga till skidhyra i bokningen. I 

kundkorgen är det svårt att få översikt och intrycket är att kundkorgen inte är tillräckligt 

tydlig. Personen genomför bokningen på totalt 20 minuter. 

 

Insikter från användartest och observation 

Den generella upplevelsen hos användarna är ofta förvirring och frustration, de upplever att 

all information presenteras direkt och det blir mycket att ta till sig. Det blir svårt att veta var 

man ska börja vilket leder till att vissa val och alternativ missas. Ofta går det inte att ångra de 

val man gör utan man blir tvungen att börja om från början vilket leder till att tålamodet sätts 

på prov. Deltagarna beskriver också hur de saknar kontraster och skillnader i gränssnitten som 

också förstärker känslan av att det är mycket information att tolka, då inget sticker ut blir det 

svårare att veta vilken information som är mest relevant. 
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4.5 Designbeslut 
I detta stadie utvärderade jag det researcharbete som presenterats i de föregående kapitlen 

samt genomförde möten med min handledare. Efter dessa moment resulterade mitt beslut i att 

arbeta med koncept för en mobilanpassad webbsida. Med ambitionen att föra över de styrkor 

och fördelar som lyfts fram i researcharbetet angående datorn och implementera dessa för 

mobiltelefonen. Därefter kunna presentera ett koncept som kan tilltala en större målgrupp 

samt utifrån hur utvecklingen ser ut i dagsläget vara mer framtidsanpassad. Utifrån (se figur 

10) så drog jag slutsatsen att fler användare skulle tilltalas av en mobilanpassad webbsida 

istället för en applikation då flest respondenter föll inom kategorin. Jag resonerade att de som 

svarade sig vara positiva till en applikation också med större sannolikhet skulle vara benägna 

att besöka en mobilanpassad hemsida via sin mobil än de som svarade att de inte ville ladda 

ner en app. Även DL Systems AB själva ansåg sig ha bäst kompetens inom sitt företag för att 

arbeta med utvecklingen av en mobilanpassad websida istället för en applikation.  

 

 

Figur 17: 4 värdeord som sammanfattar viktiga insikter från användartester och kommentarer. 
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4.5 Användartest av konkurrents tjänst 
SkiStar driver 5 av Skandinaviens största skidorter - Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal och 

Trysil och slutligen Österrikiska St. Johann (SkiStar, 2018). SkiStars kärnverksamhet är den 

alpina skidåkningen där gästens skidupplevelse står i centrum (SkiStar, 2017). Hela 

upplevelsen kan bokas via Skistar.com som SkiStar själva anger är kärnan och den viktigaste 

säljkanalen (ibid). Under verksamhetsåret 2016/17 hade hemsidan cirka 14,3 miljoner besök.  

SkiStars redovisade försäljningskanaler i procent: 

• SkiPass - 6% telefon, 21 % Webb, 2% agent, 61% Kassa 

• Boende - 16% Telefon, 72% Webb, 11% Agent, 1% Kassa 

• Skidskola - 15% telefon, 54% Webb, 2% Agent, 28% Kassa 

Källa: (SkiStar, 2017) 

I denna statistik finner man mer bevis för att Skipass föredras att köpas på plats, 61% köper i 

kassa på den skidort man besöker. Nedan beskrivs användartestets genomförande med 

bokningssystemet visualiserat i figur 18 och 19. 

 

       

Figur 18 och 19: SkiStar.com i mobilanpassad version 
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En i taget fick fyra olika personer i åldrarna 22 - 29 testa att navigera på Skistars 

onlinebokning via en mobil, särskilt fokus läggs på boende kategorin. Flera tycker att 

hemsidan generellt sett är tilltalande och relativt lätt att hantera men viss kritik lyfts också 

fram. En person ogillar så kallad ”pop-up” information i form av bild och eller text som utan 

förvarning dyker upp för att föreslå ett val. Det efterfrågas också att menyer ska följa med när 

användaren navigerar nedåt på sidan för att kolla igenom utbudet av boenden. Relativt snabbt 

upplever samtliga personer att de har tappat bort sig och inte kommer ihåg vilka objekt de 

tittat på samt att de har fått en känsla av instängdhet, möjlighet att samla en önskelista på 

sådant som är intressant uttrycks. Två personer tycker att det är för många filtreringsalternativ 

i början (se figur 19), vidare nämns att alltid ha möjlighet att komma till början av sidan som 

önskvärt, liksom preliminärbokning och reserveringsmöjlighet. 

4.6 Marknadsanalys 
Nedan görs en undersökning av populära bokningssystem och användargränssnitt för att hitta 

funktioner och användargränssnitt som används, för att finna inspiration och bidra till 

förståelsen för vad som bör användas i ett gränssnitt och inte. 

 

4.6.1 Hemnet 

Hemnet är Sveriges största bostadssajt, med över 2,8 miljoner unika besökare varje vecka i 

mobilen, surfplattan och datorn (Hemnet, 2018). Söksajten har vunnit pris för sina smarta 

verktyg såsom bolånekalkyler, restiduträknare och möjligheten att göra riktade sökningar 

(ibid). Användandet av Hemnets applikation för Android och iOS är stort, då ungefär 830 000 

användare använder dessa varje vecka (ibid). Då skidorten Kläppen erbjuder boenden för 

besökaren av bokningssystemet valde jag att undersöka Hemnet med målet att finna exempel 

och ledtrådar på hur den webbsidan möter besökaren. 
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Figur 20, 21 och 22: Hemnets sökfunktion i mobilanpassad version 

Hemnets mobilanpassade webbsida placerar användaren i precis vad det låter som, en direkt 

förminskad version av den datoranpassade startsidan (se figur 20). De funktioner som finns 

möjliga på hemsidan finns även i den mobilanpassade versionen, där tydliga knappar för olika 

översiktslägen finns tillgängliga (se figur 21). Användaren kan välja mellan olika lägen - lista, 

bildgalleri och karta för att välja vilket format som passar individen bäst för den aktuella 

sökningen. Filtrering kan ske specifikt med flertalet alternativ, men användaren har även 

alternativet att filtrera rent geografiskt, med den integrerade Google Maps funktionen. 

Nackdelen med kartvyn (se figur 22) är att all information om objekten försvinner, det kräver 

därför att användaren klickar in på varje enskilt objekt för att ta del av informationen - ett 

minus för överblicksförmågan.  

Hierarkierna är tydliga, där färg, vikt och storlek används för särskiljning. Få pictogram 

används, det framstående är för objektstyp (villa, radhus, bostadsrätt etc). Det finns dessutom 

en favoritfunktion, där användaren kan lägga objekt i en lista för att senare se en samlad vy. 

 

4.6.2 SJ 

SJ är den marknadsledande tågoperatören i Sverige, med över 1200 dagliga avgångar (SJ, 

2018). Detta innebär att deras bokningssystem används flitigt. I dagsläget är det möjligt att 

boka en resa per telefon, i biljettautomater, hos återförsäljare, i SJ:s  resebutiker, på SJ :s egna 

hemsida samt i SJ-applikationen. Den relativt nya mobilapplikationen växer snabbt, i 

skrivande stund står SJ applikationen för 25% av bokningarna (SJ, 2017). Den 

mobilanpassade versionen av sj.se ser ut som följande i figur 19, 20 och 21, där användaren 

behöver scrolla för att ta del av samtlig information och för att hitta vägen vidare i bokningen 

(se figur 20). När ort och datum är valt anländer användaren till en översiktlig avgångslista, 



 

27 

 

som inte är tillgänglig i sin helhet genom att scrolla. Här måste istället användaren hitta och 

klicka på "tidigare resor (antal)" eller "senare resor (antal). Det är enkelt att hitta vägen framåt 

i bokningssystemet och ett ytterligare plus är att användaren enkelt har koll på vart den 

befinner sig i bokningen då en "progress-bar" syns högst upp med nuvarande steg och antal 

steg kvar (se figur 21). 

 

   

Figur 23, 24 och 25: SJ:s bokningssystem i mobilanpassad webbversion. 
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5. Koncept 
I detta kapitel presenteras skisser och beskrivande text av de koncept som leder fram till 

slutresultatet. 

För att utveckla koncept för ett mobilanpassat webbgränssnitt, valde jag att sammanställa 

researchmaterialet till en något mer tydlig problemfokusering. Jag utgick jag från de tre 

vanligast förekommande värdeorden som användare motiverade som fördel med dator, 

översikt var viktigast, följt av jämförelse och trygghet var minst frekvent. Mitt mål var att 

göra ett koncept som förde över dessa styrkor till mobilen. 

 

Figur 26: Tre vanligaste värdeorden från researcharbetet angående datorns styrkor. 
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5.1 Skissfas 1 
 

 

Figur 27: Skiss 1 Hemskärm Meny rutnätsvy 

 

Jag började med att skissa en första sida (se figur 27 och 28) med målet att skapa ett uttryck 

som gav begränsad och tydlig information. Så att det första användaren möts av inte blir 

överväldigande utan enkelt att ta till sig samtidigt som man känner att man får en bild av vilka 

kategorier som bildar helheten. På detta sätt kan användaren dessutom enkelt besöka de 

kategorier som man har behov av och hoppa över de andra. 

 

 Figur 29: Skiss 3 Boenden, ett objekt i taget,                                   

lägg till favorit i flikar. 

Figur 28: Skiss 2 Hemskärm Meny Listvy 

 

Figur 30: Skiss 4 Valt boende, samt kontrollmeny 

och bildgalleri. 
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Figur 31: Skiss 5 

Översikt boenden rutnät samt dold 

kontrollmeny i rullgardinsformat 

Figur 32: Skiss 6 

Översikt boenden lista. 
Figur 33: Skiss 7 

Valt boende samt kontrollmeny 

Med fokus på boende kategorin undersökte jag möjligheterna att skapa trygghet i form av en 

slags fast kontrollpanel som alltid skulle finnas tillgänglig (se figur 29) samt jämförelse 

möjlighet med flikar (se figur 30) och favoriter. Skisserna hade dock brister i att översikten 

blev väldigt begränsad då man bara betraktade ett objekt i taget, dessutom innehöll inte heller 

flikarna någon information mer än siffror för att hjälpa användaren minnas vilket objekt som 

var vilket. 

5.2 Skissfas 1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa skisser mötte kombinerat med varandra alla tre värdeord Översikt, jämförelse och 

trygghet på ett bättre sätt en tidigare idéer, möjlighet fanns att se mer än ett objekt i taget (se 

figur 31 och 32), dessutom fick flikarna (se figur 33) ta större plats och kunde därmed 

innehålla små bilder för att på så sätt ge användaren större chans att minnas sina favoriter. 
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Figur 34: Skiss 8 Figur 35: Skiss 9 Figur 36: Skiss 10 

Figur 37: Skiss 11 Figur 38: Skiss 12 Figur 39: Skiss 13 

5.3 Skissfas 2 – Första sida: bekräftelse 
 

 

 

I detta stadie testade jag först och främst varianter på bekräftelse då man genomfört processen 

inom en kategori, till exempel valt boende eller bokat skidhyra. Fem personer i åldrarna 21 – 

25 år röstade på två skisser var som de tyckte tydligast kommunicerade att en kategori var 

genomförd samt hur dom tilltalades av estetiken. Figur 34 och 37 fick totalt flest röster 

inklusive kommentarer kring att förstärka tänkt funktion mer. 
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Figur 40: Skiss 14 Figur 41: Skiss 15 Figur 42: Skiss 16 

5.4 Skissfas 2.1 - Översikt 

 

Dessa skisser är vidareutveckling av skissfas 1.2, riktat mot ett översiktsläge där användaren 

ska hamna när den väljer boende kategorin. Här har piktogram och ikoner testats i förhållande 

till mängden flödestext och det visade sig att få läste flödestexten för att avgöra om dom var 

intresserade av gå in på ett objekt och se mer av bostaden. Några av ikonerna i menyraden 

längst ner som ses i figur 41 fick blandade tolkningar för vad dom symboliserade vilket ledde 

fram till att en kombination av ett kort beskrivande ord och ikon tillsammans var att föredra 

för att öka förståelsen.  
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5.5 Grafisk profil 
För att utveckla en grafisk profil tog jag utgångspunkt i färger från både DL systems AB och 

Kläppens loggor. Detta med ambitionen att skapa igenkänning och en identitet som går att 

relatera till deras befintliga varumärken. Dessutom planerade jag att använda dessa i olika 

färgkombinerationer i layouten av gränssnitt för att skapa grupperingar och variationer av 

innehåll. Detta i strävan att betraktaren lättare ska kunna tolka vilken typ av information som 

hör ihop och vilken som bör skiljas ifrån (Linköpings Universitet, 2005).  

Jag valde att enbart använda två olika typsnitt då en för stor blandning och olikhet av typsnitt 

kan försvåra betraktarens läsning samt skapa en icke önskvärda hierarkier och feltolkningar 

(Lupton, 2010, s.54). De typsnitt mitt koncept slutligen bestod av var Futura BT medium 

condensed samt Helvetica Neue LT då dessa skapade en tillräcklig kontrast sinsemellan 

samtidigt som de harmoniserade på ett önskvärt sätt.  

 

 

 

   Figur 43: Grafisk profil. Typsnitt från v - Helvetica, Futura 

 

 

 

 



 

34 

 

Figur 44: Skiss 17 Figur 45: Skiss 18 Figur 46: Skiss 19 

5.6 Koncept 1 - Översikt 
 

 

 

I denna fas började jag jobba med att skapa en något mer visuell helhet än vad de tidigare 

skisserna haft. Färgkombinationer har skapats för att skapa struktur samt skilja objekt åt, 

färgerna har utgångspunkt i Kläppens och DL systems logotype vilka båda har en blå färg 

som påminner om varandra. Här har också mer testande av gränssnitten i rätt format gjorts 

vilket har lett till att många ikoner och typsnitt har förminskats något, tvärtemot vad jag 

trodde skulle behövas. Nästa steg blev att färdigställa de gränssnitt inom översikt och första 

sida som gjorts såhär långt samt börja ta fram koncept för valt boende. 
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Figur 47: Skiss 20 Figur 48: Skiss 21 

5.7 Koncept 1 – Valt boende: Bildvy 
 

 

 

Dessa gränssnitt är utformade för när man från översiktsläget (se figur 47) tryckt på en bostad 

och hamnar i ett detaljläge. En kontrollpanel och valt boendet dyker upp i stort format, 

samtidigt lämnas utrymme i skärmens övre del för att valda favoriter ska kunna synas samt 

växlas mellan genom att trycka på önskat boende. 
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Figur 49: Skiss 22 Figur 50: Skiss 23 

5.8 Koncept 1 – Valt boende: Kartvy och Faktavy 

 

 

De tre gränssnitten för Kartvy, Faktavy och Bildvy skapar tillsammans det sätt man navigerar 

på när man valt en bostad. På så sätt får användaren trygghet i en process som ser likadan ut 

oavsett vilken bostad man tittar på, samtidigt som känslan av att tappa bort sig minskar. I 

favoritfältet på övre delen av skärmen (se figur 49 och 50) indikeras det boende man tittar på 

genom att icke valda favoritobjekt blir transparenta. 
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Figur 51: Skiss 24 Figur 52: Skiss 25  

6. Slutresultat - Hemskärm 
Här presenteras det slutresultat som researchfas och koncept ledde fram till. 

 

  

Här visas det slutgiltiga konceptet för Hemskärmen då man går från att först komma in på 

bokningssidan (se figur 51) till att ha gått igenom bokningsprocessen och lagt ett boende i 

kassan (se figur 52). Vald kategoris ram och bakgrundsplatta skiftar färg till en grön nyans 

samt att en bock förtydligar i vänster hörn. Om användaren skulle vilja redigera eller ångra 

sitt beslut finns en kryss ikon i motsvarande hörn på höger sida. 
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Figur 53: Skiss 26 Figur 54: Skiss 27 

6.1 Slutresultat – Kalender och Meny 

 

 

Istället för att ha två olika kalendrar för att välja ankomst och avresa väljs båda på en för att 

undvika att användaren behöver scrolla, om resan sker över ett månadsskifte markerar man 

ankomst eller avresa först innan man med pilarna vid månades namn navigerar vidare för att 

placera den kvarvarande markören. Sökfiltret (se figur 53) finns tillgängligt men presenteras 

bara om användaren väljer att trycka på pilen under texten. Beroende på hur många alternativ 

som vill filtreras kan användaren scrolla neråt för att finna alla. Figur 54 visar menyn som 

skapas då användaren trycker på meny ikonen uppe i vänster hörn, härifrån kan man alltid nå 

hemskärmen med ett tryck samt byta mellan kategorier och göra språkbyte genom att trycka 

på flaggan. Menyknappen finns alltid tillgänglig på samma ställe på alla olika skärmar. 
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Figur 55: Skiss 28 Figur 56: Skiss 29 

6.2 Slutresultat – Chatt support och Kundtjänst 

 

 

Figur 55 visar hur kundsupporten kan göra sig påmind genom att en chattruta presenteras med 

ett kort meddelande som förklarar att hjälp finns lättillgänglig om användaren skulle få behov 

av det samt hur denne når dit. När användaren väl väljer att besöka supportsidan möts den av 

figur 56. Här presenteras de tre sätt som man kan få hjälp på, därefter kan användaren själv 

välja vilket som passar bäst. Längst ner på skärmen syns ett generellt meddelande som 

informerar om det nuvarande vanliga problemet kopplat till webbläsare som nämnts tidigare i 

rapporten. 

 



 

40 

 

Figur 57: Skiss 30 Figur 58: Skiss 31 

6.3 Slutresultat – Översikt och Valt boende: Bildvy 

 

 

På översiktsskärmen (se figur 57) kan användaren se boenden sammanfattade med bild, namn, 

pris, betyg, avstånd till pist samt antal bäddar för att med den informationen avgöra om denne 

vill trycka på och se mer av en bostad eller inte. Varje boende har också möjlighet att 

favoritmarkeras genom att trycka på hjärtat i höger hörn av bilden eller dra och släppa en hel 

bild på favoritfältet, därefter får det boendet en plats på favoritfältet högst upp på skärmen 

samt att hjärtikonen blir helfärgad för att indikera att det valts. Användaren kan sedan ta bort 

favoritmarkeringen genom att klicka på hjärtat igen eller dra och släppa hela bilden. Varje 

gång användaren gått in på ett boende och sedan backar till översiktsskärmen igen så påminns 

denne om vilket boende den besökt (se figur 57, längst ner på skärmen). När ett boende valts 

kan användaren välja att granska objektet via tre olika perspektiv, fakta, bilder och karta (se 

figur 58). Samtidigt behålls samma kontrollmeny och struktur oavsett valt perspektiv för att 

användaren ska känna igen sig och uppleva kontroll och trygghet. Här syns detaljperspektivet 

bilder. 
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Figur 59: Skiss 32 Figur 60: Skiss 33 

6.4 Slutresultat – Valt Boende: Kartvy och Faktavy 

 

 

Här följer de två andra detaljperspektiv som nämnts på föregående sida, kartvyn (se figur 59) 

visar med en röd markör var valt boende ligger på orten. Kartan går att navigera omkring på i 

alla riktningar genom att dra fingrarna eller zooma in och ut för att användaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning om hur boendet ligger i förhållande till omgivningen. Figur 60 visar 

faktavyn där mer detaljerad information presenteras i form av flödestext som användaren kan 

läsa mer av genom att scrolla nedåt. 
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Figur 61: Översikt slutresultat för hemskärm, boende och kartvy. 
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7. Slutsats 
 

Detta arbete har varit mycket lärorikt och trots en öppen och bred projektstart så upplevde jag 

att en riktning blev mycket tydligare när jag kom fram till att fortsätta arbetet mot 

mobiltelefonens gränssnitt. Arbetet blev då koncentrerat till att undersöka möjligheter att föra 

över datorns styrkor till en mindre enhet, mobiltelefonen, i kombination med att lösa brister i 

det befintliga systemet som researchfasen lett fram till. 

Det var inspirerande att delvis vända på sättet att se på researcharbetet, mycket tydde på att 

majoriteten i dagsläget använder datorn för att hantera den typ av tjänst som ett 

bokningssystem är. Detta tolkade jag inledningsvis som en tydlig motivering till att arbeta 

med gränssnitt för dator var det mest logiska beslutet. Efter en tid av fortsatt research och 

samtal med användare inklusive några handledningstillfällen kunde jag precisera min 

problemställning.  Något som också hjälpte mig i beslutet var att DL systems AB tidigare 

hade uttryckt ett intresse för ett mobilanpassat koncept, vilket innebar att jag upplevde att jag 

kunde arbeta fram en lösning som de skulle kunna finna intressant. 

Utifrån de metoder jag använt i detta arbete så upplever jag att de lett till intressanta insikter 

och resultat men med hänsyn till studiens storlek så finns det vissa faktorer att beakta. De 

användartester som utförts har bestått av en relativt liten grupp försökspersoner vilket hade 

kunnat utökas för att uppnå mer tillförlitliga statistiska data.  

För att få ytterligare inblick i användarnas upplevelser så hade en workshop och intervjuer 

utförda med en eller flera personer som besökt och gjort köp via bokningssystemet och besökt 

skidorten säsongen 2017/18 kunnat generera en stor mängd intressant information. Jag ställde 

frågan till Kläppen Ski Resort om de kunde ordna så jag fick kontakt med några av sina 

besökare men de hade inte rätt att lämna ut sina kunders kontaktuppgifter. 

Något jag ser som en intressant och viktig del att arbeta vidare med när de mer grundläggande 

funktionerna är åtgärdade är att undersöka och hitta sätt att främja ekologisk hållbarhet inom 

bokningssystemet med hjälp av nudging. Detta kan sannolikt leda till möjligheter att 

underlätta för besökare att göra mer klimatsmarta val. Jag insåg ganska snabbt att det i denna 

fråga ligger en utmaning i att jobba med ett företag som inte fullt ut styr över vad som 

slutanvändaren sedan kan bli erbjuden. Eftersom DL systems AB levererar ett 

bokningssystem som innehåller det som deras kunder vill erbjuda för sina besökare kan det bli 

begränsande.  

Om inte DL systems AB:s kunder ser fördelar med och är villiga att satsa på en viss lösning 

finns det inte heller någon motivering för DL systems AB att implementera den, annars det 

skulle potentiellt sluta med att DL system AB erbjuder något som inte finns tillgängligt för 

slutanvändaren, det vill säga skidorternas besökare. Detta ledde till att jag för detta projekt 

valde att arbeta mer lösningsfokuserat med systemets nuvarande upptäckta brister med 

ambitionen att tillgodose de frågor och behov som researcharbetet lett fram till. 
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Slutligen vill jag ta upp ytterligare en viktig och spännande del i ett fortsatt arbete utifrån de 

slutsatser jag dragit. Detta är att försöka skapa ett mer homogent samarbete mellan de olika 

aktörerna och slutanvändarna istället för den mer traditionella företagsrelation som jag ser det 

(se figur 62) i nuläget råder. I dagsläget rör sig värdefull information och kunskap mestadels 

genom en part, i detta fall Kläppen Ski Resort, som har direktkontakt med slutanvändarna. 

Därefter om Kläppen Ski Resort har möjlighet kan de skicka eller tolka den information 

vidare till DL systems AB. Detta innebär att DL Systems AB till stor del är beroende av 

Kläppen Ski Resort för att kunna leverera bästa möjliga bokningsupplevelse utifrån 

slutanvändarnas perspektiv, det vill säga personerna som besökt och genomfört sina köp via 

onlinebokningen samt åkt till skidorten. 

 

Figur 62: Mitt perspektiv på hur information huvudsakligen rör sig mellan de olika aktörerna i dagsläget. 

Även då Kläppen Ski Resort vidare befordrar information från besökaren så finns fortfarande 

en risk att viss information kan gå förlorad i processen, till exempel via eventuella tolkningar 

och val av vad som är mer eller mindre viktigt. Vissa perioder har de kanske inte heller tid, 

resurser och möjlighet att göra det arbete som det innebär att samla in och dela 

slutanvändarnas åsikter vidare för att DL Systems AB ska kunna skapa ett så bra och 

uppskattat bokningssystem som möjligt. 

 

Figur 63: Förslag på hur framtida kundkontakt för DL systems AB skulle kunna se ut. 
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Figur 63 är en övergripande visualisering av hur jag tänker att DL Systems AB framtida 

samarbete och informationsdelning skulle kunna se ut i form av att de själva avsätter mer 

resurser än tidigare för att ha direktkontakt med slutanvändaren, det vill säga besökaren som 

både använder bokningssystemet samt besöker skidorten. Därmed kommer de kunna vinna 

stora möjligheter att fortsätta utveckla och upprätthålla ett bokningssystem som både deras 

kunder och slutanvändarna uppskattar.  
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