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ABSTRAKT 
 
DL Systems är ett företag som utvecklar heltäckande 
bokningslösningar för verksamheter inom 
besöksnäringen. De har nu uttryckt ett behov av att 
utveckla onlinebokningsdelen i sitt system DLBOOKIT 
då de blivit varse att det inte lever upp till de krav som 
ställs av deras kunder. Vad mer specifikt i systemet 
som behövde ses över fanns inte dokumenterat vilket 
skapade en bred ingång i projektet. 
Onlinebokningsdelen i DLBOOKIT förmedlar i första 
hand logi men också en hel del andra tillval baserat på 
vad kunderna har för behov och önskemål.  
 
I dagsläget användas systemet främst av kunder inom 
camping och annan logiverksamhet men andra aktörer 
börjar också dyka upp som kunder hos DL Systems. 
Syftet med detta arbete är framförallt att rikta sig till de 
kunder som köpt de med komplexa systemen och då 
framför allt kunder inom fjällturismen.  

 
 
Genom att studera det nuvarande systemet 
och hur det upplevs av alla inblandade aktörer 
som kommer i kontakt med det har jag genom 
tjänstedesignverktyg skapat en konceptlösning på 
ett nytt gränssnitt. Verktyg som kundresor och 
styrbords har visualiserat var dagens system 
brister och vilka konsekvenser det riskerar att få. 
Resultatet av det nya gränssnittet syftar till att göra 
användarupplevelsen smidigare och på så vis 
skapa nöjdare kunder både hos anläggningarna 
och hos DL Systems. 
 
Sökord: Tjänstedesign, bokningssystem, gränssnitt, 
kundresa, storyoard
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1. INTRODUKTION

1.

1.1 Bakgrund
DL Systems är ett företag som utvecklar heltäckande 
bokningslösningar för verksamheter inom 
besöksnäringen. I dagsläget finns företagets 
bokningssystem DLBOOKIT på cirka 160 anläggningar 
runt om i Sverige. De flesta inom camping och logi  
(boende). DL Systems har också vidgat sig mot mer 
aktivitetsbaserade anläggningar inom fjällturismen. De 
har nu genom sina kunder blivit varse att det finns vissa 
brister i hur deras 
onlinebokningssystem fungerar och upplevs. Dels finns 
en del tekniska brister men det tycks också vara en stor 
del förvirring kring hur systemet upplevs av användarna. 

Onlinebokningssystemet som DL Systems idag förmedlar 
är en vidareutveckling av ett system de lanserade i 
början av 2000-talet. I de största systemen ska logi, 
liftkort, utrustning, skidskola och aktiviteter förmedlas 
och säljas till kunder. Då DL Systems befinner sig i ett 
relativt pressad situation där bristerna i systemet riskerar 
att leda till förlorade kunder kommer mitt mål med detta 
arbete vara att presentera ett förslag på ett nytt 
gränssnitt för DLBOOKITs onlinebokning. Ett gränssnitt 
vars syfte är att bidra till mer tillfredsställda användare. 

 

För att angripa detta problem kommer jag att använda 
mig av tjänstedesign. Tjänstedesign är en inriktning från 
industridesign som istället för att fokusera på den fysiska 
produkter grundas på metoder för att kartlägga och 
utveckla tjänster. Det finns många olika områden där 
tjänstedesign kan appliceras och just detta uppdrag 
lämpar sig väl då det handlar om en grundlig research 
och utvecklande av en existerande tjänst (Pacenti och 
Sangiorgi, 2010). 



1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att genom 
tjänstedesignverktyg skapa en ny och mer 
användarvänlig onlinebokningsdel för systemet
DLBOOKIT. Fokus ska ligga på en tydligare 
användarupplevelse samt att skapa ett modernare 
utseende. De frågeställningar som i första hand 
kommer att utforskas är: 
Vilka behov är inte tillgodosedda i det befintliga 
bokningssystemet? och 
Hur kan användrupplevelse och förståelse förbättras 
i ett bokningssystem?

1.3 Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa mig till de 
onlinebokningssystem DL Systems säljer till 
fjällanläggningar, då det i dessa mer komplexa
system finns flest brister och otydligheter
i användarupplevelsen.

1.4 Samhällelig relevans
Idag leder bristerna i DL Systems onlinebokning till 
extraarbete för personal på deras kundanläggningar. 
Vid misslyckade onlinebokningar får personal på 
enheterna ta emot samtal från irriterade kunder vilket 
resulterar i en 

otrevligare arbetsmiljö samt ett försummande av 
resurser som istället skulle kunna gå till mer 
relevanta uppgifter.

1.5 Ekonomisk relevans
Skulle mängden problem och förvirring vid 
onlinebokningen minska skulle även resursslöseriet 
som uppstår som resultat minska. Det skulle 
därigenom vara ekonomiskt fördelaktigt för 
anläggningarna som köper in systemet och på så 
vis även för DL Systems med mindre problem i 
användarupplevelsen. Ett mer välfungerande system kan 
dessutom leda till nya och med trofasta kunder för DL 
Systems. 

1.6 Etiska dimensioner
Jag under arbetets gång har valt att till stor del 
använda mig av intervjuer och deltagarobservationer 
vilket lett till interaktion med utomstående parter. I 
samband med detta har jag lagt stor vikt vid att vara 
respektfull och tydlig mot de personer jag mött och 
samtalat med. Jag har strävat efter att vara ärlig 
med syftet bakom mitt arbete, att deltagande är helt 
frivilligt samt att det är helt öppet av avböja att svara på 
frågor som ställts. Vid dokumentation så som inspelning 
eller liknande har alla personer varit medvetna om att det 
som sägs dokumenteras samt att de har rätt att kräva 
att materialet inte används om de känner sig obekväma 
efteråt. 
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2. METOD

Grundmetoden jag har valt att använda för detta 
examensarbete är en designprocess (Cross, 2008). 
Designprocessen jag använt mig av startade med en 
analysfas där nuvarande lösning och dess problem 
utforskades. Resultatet av analysen ledde sedan vidare 
till idégenereringsfasen vars syfte är att bidra till nya och 
förbättrade lösningar. De nya lösningarna testades 
sedan i en utvärderingsfas innan jagslutligen landade i 
mitt slutkoncept.  

För att kartlägga hur DLBOOKITs onlinebokning idag 
påverkar de inblandade aktörerna genomfördes enskilda 
intervjuer. Intervjuerna hölls relativt öppna då syftet 
framför allt var att höra personerna själva berätta om 
sina upplevelser (Bengtsson et al., 1998). 

Deltagarobservationer användes för att få en inblick i 
hur användare upplever systemet. Målet var att få en 
bred uppfattning av hur en bokning går till idag och hur 
användaren interagerar med systemet (Bengtsson et al., 
1998). 
 
Utöver dessa metoder används en rad andra 
tjänstedesignmetoder som storyboard och kundresor 
(Stickdorn & Schneider, 2012). Dessa metoder redogörs 
för och utförs i nästkommande kapitel. 

En metod som används i detta arbete är fem 
sekunders-testet. Det är ett effektivt verktyg för att 
under kort tid få fram många svar och som ofta 
används för framtagande av gränssnitt och liknande. 
Testet bygger på att en bild visas för deltagaren i fem 
sekunder. Sedan ställs frågor kring hur deltagaren 
upplevde bilden (Tomlin, 2014). 
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4. TEORI

4.2 User Interface 
 
User interface, eller UI, är ett gränssnitt som syftar till 
att kommunicera mellan en dator och en människa  
(Linfo, 2004). Kommunikationen sker genom att  
knappar, texter eller liknande på olika sätt kan  
interagera med användaren för att förtydliga möjliga 
handlingar. 

4.1 Gestaltlagar 
 
Gestaltlagar är teorier som syftar till att förklara hur vi 
människor upplever olika element samt deras 
eventuella samhörighet baserat på hur de står i relation 
till varandra  (Sharp, Rogers och Preece, 2007). 
De gestaltlagar som tagits i bruk i detta arbete är likhetens 
lag, närhetens lag och slutenhetens lag. Likhetens lag kan 
till exempel syfta till att element har visuell liknelse för att att 
uppmärksamma användaren på att elementen har liknande 
syften. Närhetens lag omfattar de element som genom sin 
placering hintar om samhörighet. Slutenhetens lag omfattar 
element som omsluts av linjer eller ligger samman i färgfält. 
Dessa lagars baseras på hur vi som användare 
uppfattar objekt.
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4.1 Inledande möte med DL Systems
Då arbetet görs tillsammans med ett företag var 
första steget i arbetet att träffa DL Systems. Mötet 
syftade till att få en inblick i hur de upplever situationen 
kring onlinebokningen idag, att se hur de har gått tillväga 
för att skapa systemet DLBOOKIT. Ett syfte var också att 
se vad de förväntar sig att få ut av samarbetet och mitt 
examensarbete. Då det var första mötet med företaget 
kändes det bättre för mig att göra en så kallad 
oplanerade intervju utan förutbestämda frågor 
(Bengtsson et al., 1998). Dels för att hålla en mer 
öppen dialog men också för att skapa en mer 
avslappnad relation mellan mig och personerna jag 
träffade. 

Det jag tog med mig från mötet var att DL Systems fått 
upp ögonen för problem i sin onlinebokning genom en 
av sina största kunder. Kunden driver en fjällanläggning 
och har ett av de mer komplexa bokningssystemen med 
många tillägg förutom logidelen. Enligt DL Systems hade 
kundanläggningen fått mycket negativa kommentarer 
kring onlinebokningen på ett standardformulär de 
skickar till sina gäster efter avslutat besök. 
 
 

Upplevelsen de hade var att kommentarerna till 
relativt hög grad rörde hur användarna upplevde 
systemet. DL Systems är ett litet företag som sätter 
stort värde till nära kundsamarbeten. De värnar 
mycket om att bibehålla goda relationer till sina 
kunder och håller därför nära dialog med dem. 
Det blev dock tydligt att DL Systems i dagsläget inte 
har någon inblick i den direkta användarupplevelsen. 
De gör inte några användarstudier utan får sin 
information om hur användarna upplevever 
bokningen från sina kunder.  
 
DL Systems första onlinebokning lanserades under 
tidigt 2000-tal och i grunden är det samma system 
fast något utvecklat som användas idag. Systemet 
både skapades och har utvecklats tillsammans med 
företagets största kunder genom workshops och 
önskemål. Den version av DLBOOKIT som idag 
används släpptes på marknaden 2015. 

4. GENOMFÖRANDE
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4.2 Inblandade aktörer
Efter mötet med DL Systems blev det tydligt att det 
var av yttersta vikt att identifiera alla aktörer som på 
ett eller annat sätt kommer i kontakt med DLBOOKITs 
onlinebokningsdel. 
 
Aktörskjedjan visualiseras här med en pyramid. 
Längst ner finns besökarna. De som fattar beslutet 
om vistelsen och de som senare också besöker 
anläggningara. Rad två består av de personer som 
bokar vistelsen och därigenom blir direktanvändarna 
av DLBOOKITs onlinebokning. Rad tre är personalen 
på anläggningarna som hanterar beställningarna på 
plats. Ovanför dem är styrande på anläggnigarna och 
på toppen DL Systems.  
 
En del av problematiken idag är att det inte finns 
någon dialog mellan många av aktörerna i kjedjan. DL 
System komunicerar med sina kunder som i sin tur får 
information om situationer kring onlinebokningen från 
sin personal på golvet eller från strödda 
kommentarer från enkäter. Detta gör att information 
ibland kan komma från tredjehandskällor. Problem i 
systemet påverkar alla dessa aktörer på olika sätt och 
baserat på det är det ett viktigt steg att komma i 
kontakt med personer ur alla grupper under detta 
arbete. 

Figur 4.1: Pyramid av inblandade aktörer 6.



4.3 Besökarenkät
Som tidigare nämts grundade sig DL Systems 
osäkerhet kring systemet i hög grad på de negativa 
kommentarer de fått ta del av från en av sina kunders 
besökarenkäter. För att få en översikt av det som  
kritiserats sammanställdesenkäten. Cirka 250 
kommentarer gicks igenom och kategoriserades. 
Det blev tydligt att åsikterna kunde delas upp i tre 
huvudkategorier. Figur 3.2 är ett diagram som visar 
hur kommentarerna kategoriserats.

De kommentarer som rörde tekniska problem 
handlade mycket om buggar i systemet. Det kunde 
handla om sidor som inte laddades eller alternativ 
som inte gick att lägga till. Kategorin med övriga 
kommentarer handlade mer om anläggningen än om 
onlinebokningen. Den kategori av problem som är det 
jag kan angripa är upplevelse och förståelse. 
Kommentarerna handlade främst om navigation, 
följd/ordning bekräftelse/respons och estetik. 
Systemet upplevdes som rörigt, förvirrande och i hög 
grad omodernt av de som kommenterat i enkäten

51% Tekniska problem

39% Upplevelse och               
         förståelse

10% övrigt

Figur 4.2: Samanställning av 
kommentarer från besökarenkät 7.



4.4 Intervju
Genom mötet med DL Systems fick jag hjälp att, via 
telefon, komma i kontakt med logiansvarig hos en av 
deras största kunder. Denna intervju valdes att göra 
något mer strukturerad. Målet var att formulera några 
få och öppna frågor för att i så hög grad som möjligt få 
spontana upplevelser och dynamiska svar (Bengtsson et 
al., 1998). Några grundfrågor formulerades för att hålla 
intervjun på rätt spår.

Förberedda frågor till Logiansvarig
- Hur stor del av era bokningar sker online?
- Berätta om hur du upplever att DLBOOKITs 
onlinebokning funderar för er idag?
Vid negativt svar: 
- Hur påverkar det er på anläggningen?
- Upplever du några återkommande problem?

Intevjun skedde via telefon och pågick i cirka 15
minuter. Genom hennes svar växte insikten om hur 
brister i systemet idag påverkar de anställda på 
anläggningarna. Många av de svar hon gav baserades 
på besökarenkäten jag fått ta del av. Det fanns en tydig 
oro inför att systemet upplevdes som omodernt av 
användarna trots att det bara är några år gammalt. 
Hon berättade att det största problemet för dem är hur 
strul i onlinebokningen resulterar i att många istället 
ringer till dem för att bokavia telefon. 

Detta är något som det egentligen inte finns 
personalresurser till och då cirka 75% av alla 
bokningar som görs hos dem sker online riskerar 
det att bli ett stort ekonomisk problem. Några av de 
vanligaste problemen hon upplevde var att 
bokningen på ett eller annat sätt hänger sig eller att 
användarna inte förstår hur de ska göra vid vissa 
moment. Det blev samtidigt tydligt att hon inte hade 
någon direktkontakt med användarna av 
onlinebokningen. Hennes upplevelse av
problematiken var att den är tillräckligt stor för
att börja ifrågasätta fortsatt sammarbete med DL 
Systems. 

Ett mål med samtalet var också att se om det fanns 
möjlighet att komma i kontakt med tidigare besökare 
på deras anläggning som hade använt sig av 
onlinebokningen inför sin vistelse. Detta visade sig tyvärr 
inte vara genomförbart. Istället hänvisades jag till en 
anställd på anläggningen. En av de personer som får ta 
emot samtal och hjälpa till över telefon när användare av 
onlinebokningen hör av sig. 

Denna intervju skedde också över telefon och 
frågorna baserades till stor del på de svar som 
samlats in efter intevjun med logiansvarig. 
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3.5 Storyboard
Baserat på de intervjuer som gjordes skapades en 
storybord för att få enkelt kunna kommunicera de 
situationer om uppstår under bokningsprocessen samt 
hur de påverkar de inblandade aktörerna. En storyboard 
syftar till att genom situationsbilder visualisera scenarion 
som kan uppstå (Stickdorn & Schneider, 2012).

Denna storyboard är resultatet av de intervjuer med 
ansvariga och anställda hos en av DL Systems 
största kundanläggningar. Storyboarden visar ett 
scenario som startar när idéen om en resa uppstår 
och leder vidare till hur problematiken rörande 
onlinebokningen påverkar aktörskjedjan och i 
slutändan kan komma att påverka DL Systems.  

Förberedda frågor till anställd på anläggning 
- Vad är din arbetsuppgift på din arbetsplats? 
- Hur påverkar onlinebokningen ditt arbete idag?
- Hur upplever du de samtal du tar emot gällande 
  onlinebokningen?  
 
Det blev efter intervjun tydligt att de anställda får ta en 
hård smäll av bristerna i onlinebokningen. Personen som 
intervjuades hade egentligen en helt annan arbetsuppgift 
men blev ofta fast i telefon med användare av bokningen. 
Telefonsamtalen var så frekventa att det i dagsläget var 
en heltidssyssla. Den anställde på anläggningen hade 
heller ingen expertis för att hjälpa till vid problem i 
bokningen utan hade av erfarenhet lärt sig hur vissa 
problem kunde lösas. Det var dock vanligare att istället 
genomföra bokningen över telefon då det var mer 
tidseffektivt. Ett annat resultat av otydlighet i bokningen 
var att det inte var helt ovanligt att gäster dök upp på 
anläggningen fel vecka eller trodde sig ha bokat saker 
de inte gjort. Det var inte helt ovanligt att de som ringde 
in visade tecken på irritation efter att ha fastnat i 
onlinebokningen och då tog ut det på personalen på 
anläggningen. 

9.



Figur 3.3: Storyboard baserad på intervjuer10.



Figur 3.4: logibokning

Figur 3.3: Storyboard baserad på intervjuer

3.6 Analys av eget system
DLBOOKIT är ett grundsystem som säljs till kunder som 
därefter lägger till sitt eget personliga utseende. Detta 
resulterar i att systemet kan se väldigt olika ut hos olika 
kunder. I detta arbete fokuserar jag främst på 
fjällanläggningar och har därför valt att främst 
analysera systemet och dess utseende hos en av 
DL Systems största kunder inom fjällturism. Det är 
även detta system besökarenkäten syftar på.

11.

I figur 3.4 visas startsidan vid logi. Längst upp ses den 
grundmeny bestående av logi, aktiviteter, skipass, 
skidhyra och skidskola som följer med genom alla steg 
av bokningen. Nedanför visas alternativ som går att välja 
för att få upp önskvärda logiobjekt. Genom att klicka på 
Ankomst får användaren upp en kalender där önskad 
ankomst och avresa kan väljas. 



I figur 3.5 och 3.6 visas bokning av SkiPass, 
skidhyra och skidskolan. I Figur 3.5 ser vi hur 
användaren uppmanas ange namn och födelsedatum 
inför bokning. Syftet till detta är framför allt att 
anläggningarna vill att personuppgifter ska knytas till 
SkiPassen för att undvika att fler personer åker på 
samma pass. Det gör också bokningen smidigare då 
många av de valbara alternativen baseras på vilken 
ålder gästen har. Dessa personuppgifter hamnar efter 
första tillagda tillval i gästlistan längst till höger. 
 
I figur 3.6 visas hur valbara alternativ visas efter 
att gästuppgifterna har angivits. Det finns inget 
återkommande utseende på klickbara objekt. 
Sammanhängande objekt samlas inom färgrutor 
eller omsluts av tunna linjer. Det finns ingen 
genomgående stil på symboler 

Figur 3.5: SkiPass, hyra, skidskola

Figur 3.6: SkiPass, hyra, skidskola 212.



I  figur 3.7, 3.8 och 3.9 ses tre andra versioner av hur DLBOOKIT kan se ut med andra kunders utseenden. 
Något som jag upplever är att DL Systems kunder riskerar att göra onlinebokningen mindre tydlig genom 
sina personliga utseenden. Tydlighet i knappar kan minska baserat på färg, skuggning och form.
 

Figur 3.5: SkiPass, hyra, skidskola

Figur 3.6: SkiPass, hyra, skidskola 2

Figur 3.7: DLBOOKIT variant 1

Figur 3.8: DLBOOKIT variant 2

Figur 3.9: DLBOOKIT variant 3
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3.7 Deltagarobservation 
Totalt genomfördes tio deltagarobservationer med 
personer i åldrarna 19-65. Utomstående personer fick 
genomföra bokningar via DLBOOKITs onlinebokning. 
Stor vikt lades vid undersökningsledarens passiva roll 
under observationen och vikten av att i så hög grad som 
möjligt undvika att påverka deltagaren (Bengtsson et al., 
1998). För att få en så naturlig upplevelse som möjligt 
från deltagarna ombads de boka en semester för sig och 
sin närmaste familj alt. kompisgäng. Tanken bakom 
observationen var att se om det finns några moment 
under bokningsprocessen där det återkommande uppstår 
förvirring eller problem samt att se hur deltagarna reagerar 
vid dessa situationer. 

Observationerna genomfördes på olika enheter med olika 
webbläsare för att se om detta var bidragande till 
problematiken i upplevelsen. Deltagarna uppmanades 
först att skapa ett scenario där de skulle boka en vistelse 
för sig själv och närstående med diverse eventuella tillägg 
så som skidhyra, SkiPass, skidlektioner eller aktiviteter för 
att sedan genomföra en bokning.  
 
Reslultatet av olika webbläsare och enheter hade viss 
inverkan på de tekniska problemen i systemet men hade 
i övrigt inget märkbart resultat på användarförståelsen av 
bokningen.

 
 
Av tio genomförda observationer låg snittiden på 
en bokning på mellan 20-30 minuter. Logidelen av 
bokningen skedde i de flesta fall någorlunda friktionsfritt. 
Ett återkommande problemen var dock att väldigt många 
deltagare missade att ange ankomstdatum i början av 
logibokningen. Orsaken var att de helt enkelt inte såg 
kalendern där detta skulle anges. Det resulterade i att 
boenden dök upp som matchade alla andra ifyllda alternativ 
men ofta redan var uppbokade under vistelseperioden. 
Det moment som skapade allra mest förvirring var bokning 
av SkiPass, hyra och skidlektioner. Användaren ska kunna 
skapa en gästprofil grundat på namn och ålder och därefter 
smidigt och snabbt kunna lägga till alla tillägg. Problemet 
var att oerhört många missade detta och istället var 
tvungna att skriva i dessa uppgifter vid varje tillägg. I de fall 
där deltagare förstod hur gästprofilerna fungerade 
upplevdes det istället som snabbt och smidigt. Ett 
återkommande problem var också att responsen från sidan 
upplevdes som otydlig. Det uppstod mycket förvirring 
gällande huruvida valda objekt lagts till i kundkorgen eller 
inte. Deltagare upplevde också att kundkorgen var otydlig 
och upplevdes mycket som ett kvitto. Det var svårt att få 
översikt vilket resulterade i att deltagare slutförde 
bokningen ovetande om att de missat att lägga till objekt 
de önskade.  
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3.8 Kundresa 
För att få en helhetsinsikt av deltagarobservationerna 
skapades en kundresa där de mest återkommande 
problemen pekades ut. Kundresan är ett tydligt verktyg 
för att beskriva användarens resa genom processen 
(Stickdorn & Schneider, 2012). Syftet med den här 
kundresan är att få en överblick av hur en bokning kan 
se ut samt ett förtydligande av några av de problem som 
uppkommer och problemens följder för användaren. 
 
I Kundresan visualiseras återkommande händelser
med touchpoints. Det är situationer i systemet där 
deltagarna visade posiviva eller negativa känslor
gällande upplevelser i bokningen eller där jag som 
åskådare märkte att moment missades samt vad 
dessa missade moment ledde till vidare i pocessen. 
 

 
 
Något som många deltagare uttryckte var att de kände sig 
dumma när de inte förstod hur de skulle göra för att lyckas 
med bokningen, detta trots att det i många fall finns 
instruktioner i text angivna på sidan. Känslan av att inte 
förstå hur en ska gå tillväga bidrog till uppenbar irritation 
hos många. 
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Figur 3.10: Kundresa baserad på 
deltagarobservationer16.



3.10 Insikter efter analysfas

Efter genomförd analysfas samanställdes resultatet och 
ledde därigenom fram till fyra ledord att fortsätta arbeta 
vidare efter. Skulle behoven bakom dessa fyra ledord, 
som pressenteras i firurerna 3.11, 3.12, 3.13 och 3.14, 
uppfyllas är uppfattningen att många av de problem 
som framkommit under denna fas skulle kunna undvikas.  
 

3.9 Intervju på fjällanläggnig

För att få en insikt i vad besökare uppfattar som ett 
naturligt händelseförlopp inför en fjällsemester hade 
jag möjligheten att på plats intervjua fjällbesökare. 
Under intervjuer på cirka två minuter fick deltagarna 
svara på i vilken ordning de skulle genomför de 
grundläggande aktionerna som rör en fjällvistelse. 
Totalt intervjuades 20 personer och av dessa svarade 
16 personer likadant. De förlopp de såg som mest 
naturligt var: 
  
Logi - SkiPass - Hyra - Skidskola - Aktiviteter.  
 
Vid fråga om motivering svarade majoriteten att det var 
förloppet baserat på vad de upplevde som viktigast.
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Ordet följsamhet syftar till ett naturligt flöde i 
bokningen. Idag förvirras många användare av 
ordningen på händelser vilket i stor utsträckning 

resulterar i missade moment. Detta leder i sin tur till 
misslyckade bokningar eller genomförda bokningar där 

slutresultatet inte matchar kundens önskemål. Avsaknad 
av följsamhet gör att bokningsmomentet riskerar att bli 
hoppigt då användaren bläddrar fram och tillbaks bland 

sidorna istället för att följa en tydlig linje genom 
processen. Detta riskerar också leda till att att möjliga 

tillval missas vilket blir en förlustaffär för anläggningarna.  

Under analysfasen blev det uppenbart att systemet på 
många punkter inte är tillräckligt tydligt. Detta gäller till 

stor del en samhörighet av liknande moment. Idag finns 
inget återkommande utseende för knappar eller något 
genomgående utseende på sidorna i bokningen vilket 

uppenbart skapar förvirring hos användaren. I många fall 
sticker viktiga moment i bokningen inte ut tillräckligt 
mycket, vilket riskerar att göra så att de helt missas.  
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Figur 3.11: 
Följsam

Figur 3.12: 
Tydlig



Figur 3.12: 
Tydlig

Idag skapas mycket förvirring genom att 
användaren inte får tillräcklig bekräftelse från 

systemet. Det är svårt för användaren att veta om 
knapptryck ger resultat då sidan inte svarar 

tillräckligt tydligt. Detta leder i stor utsträckning till att 
användaren får gå tillbaks och redigera bokningen när 
den egentligen borde vara färdig och redo att betalas. 
Skulle systemet svara bättre på användarens aktioner 
skulle det både bli smidigare och mer tidseffektivt att 

använda. 

I dagsläget tar en bokning mellan 20-30 minuter något 
som upplevs som väldigt långt. Mycket av tiden går åt till 

förvirring baserat på otydlighet i systemet. Att en 
användare lägger upp mot en halvtimme på en bokning 
som sedan riskerar att misslyckas av tekniska orsaker 

skapar väldigt mycket irritation som sedan riskerar att gå 
ut över anställas på anläggningarna som tar emot 

telefonsamtal. Skulle en bokning ta mindre tid skulle 
irritationen vid tekniska problem förhoppningsvis minska. 
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Figur 3.13: 
Bekräftande

Figur 3.14: 
Tidseffektiv
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4.11 Identifiering av moment
Onlinebokningen går att dela upp i fem bokningsmoment. 
Vart och ett av dessa moment behöver innehålla vissa 
komponenter för att garantera att bokaren får den 
produkt den eftersöker. 

För att kunna skapa ett tillfredställande gränssnitt är det av 
stor vikt att identifiera vilka dessa valbara moment är. Här 
nedan listas huvudkategorierna och de moment de behöver 
innehålla. Då problem uttryckts kring uppbygganden av 
kundkorgen är även den medräknad som en huvudkategori 
 
 

Boka boende
Val av ankomst och avresa, antal besökare 
vuxna/barn, läge på boendet, typ av boende, fält för 
frisök, fält för kampanjekod, rensa sökfält, 
sorteringsalternativ, utökade sökmöjligheter

Boka skipass
Ålder, namn, startdag, antal dagar, alternativ nytt 
skipass, alternativ ladda befintligt skipass (textruta för 
kod), alternativ spårknapp, alternativ kombipass 

Boka utrustning
Ålder, namn, startdag, antal dagar, längd, vikt, skostorlek, 
typ av utrustning, nivå på utrustning, diverse tillval

Boka skidskola
Ålder, namn, startdag, antal dagar, lektionslängd, 
nivå, eventuella önskemål 

Boka aktiviteter 
Möjlighet att se vad som är tillgängligt under vistelsetid, 
antal deltagare, ålder på deltagare, utförlig beskrivning 
av aktivitet 

Kundkorg
Tydligt visa valda köp, erbjuda redigering



Boka skidskola
Ålder, namn, startdag, antal dagar, lektionslängd, 
nivå, eventuella önskemål 

Boka aktiviteter 
Möjlighet att se vad som är tillgängligt under vistelsetid, 
antal deltagare, ålder på deltagare, utförlig beskrivning 
av aktivitet 

Kundkorg
Tydligt visa valda köp, erbjuda redigering

4.11 Negativ idégenerering
Efter genomförd analysfas blev nästa steg att 
identifiera vilka komponenter ett nytt gränssnitt måste 
innehålla. Jag valde att under detta steg att använda mig 
av negativ idégenereringsmetod (Michanek & Breiler, 
2015). Denna metod går ut på att identifiera hur den 
sämsta lösningen på det aktuella problemet skulle kunna 
se ut för att sedan kunna vända på det och på så sätt få 
fram en bra lösning. Genom negativ idégenereringsmetod 
kunde jag identifiera vilka grundbehov som spelade stor 
roll för tydligheten i ett gränssnitt. 
 
Insikter efter negativ idégenerering:
Iögonfallande menyer så att viktiga moment 
inte missas.
Återkommande utseende vid alla sidor.
Tydliga och återkommande knappar.
Bekräftelser vid genomförda aktioner.
Tydliga indelningar av momenten.

 

4.13 Fem sekunders-testet 
Genom resultatet från analysfasen samt insikterna 
efter min negativa idégenerering skapades några 
grundförslag på komponenter. Dessa testades sedan 
mot användare genom fem sekunders-test. Då 
målet var att skapa ett gränssnitt som dels ska 
upplevas som mer modernt av användare och 
samtidig öka värdet i användarupplevelsen passade 
fem sekunders-testet bra då det ger snabba resultat. 

Fem sekunders-testet är en vanligt förekommande metod 
när gränssnitt ska designas. Testet syftar till att snabbt få 
svar på vad användaren upplever som tydligt. Användaren 
får under fem sekunder titta på en bild och sedan svara på 
frågor rörande designen (Tomlin, 2014). Jag genomförde i 
detta första steg fem sekunders-testet med olika 
alternativa lösningar ett nytt gränssnitt skulle kunna 
innehålla.

Deltagare fick under fem sekunder titta på dokument 
innehållande symbol, bild och text alla beskrivande 
samma sak och sedan svara på frågor gällande vad de 
uppfattade som tydligast och mest minnesvärt. 
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Figur 3.15: Alternativ på knappar 
vid fem sekunders-test 

 

Svaren visade tydligt att bilder och symboler var 
överlägset text i detta fall. Många lät bli att läsa texten, 
mycket baserat om vetskapen av den korta tiden de 
hade på sig. Symboler uppfattades som tydligt men inte 
speciellt minnesvärda. Det deltagarna i studien 
uppskattade mest var bilder. De upplevdes som 
tydliga men framför allt upplevde deltagarna att 
bilderna förmedlade en känsla som varken text eller 
symboler lyckades med. Svaren från detta test 
resulterar i att jag i så stor utsträckning som möjligt 
kommer använda mig av bilder då de kan användas för 
skapa en känsla och förväntan inför en kommande 
fjällsemester. 

Ett annat fem sekunders-test som gjordes var för att få en 
uppfattning om vad användare tydligast ser som indelning 
och klickbara objekt. Två dokument sammanställdes med 
olika alternativ på utformningar (se fig. 3.15 och 3.16). 
Deltagarna fick fem sekunder på sig att titta på 
dokumenten och fick sedan svara på frågor kring vad de 
sett. Frågorna rörde både tydlighet och vad de 
upplevde som mer eller mindre modernt. Resultat från 
fem sekunders-tester kommer användas i framtagande 
av koncept. 
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Figur 3.16: Alternativ på indelningsstil 
vid fem sekunders-test 23.

4.14 Grafisk profil
En grafisk profil skapades för att sedan kunna 
applicera på gränssnittet (se fig. 3.17). Då DLBOOKITs 
onlinebokning ska kunna erbjuda kunderna att själva 
lägga sitt personliga utseende på systemet har denna 
profil skapats inspirerat av DL Systems färgskala för att 
ge en känsla av hur färg kan appliceras. 

Baserat på tidigare fem sekunders-tester skapades 
ett grundutseende på återkommande knappar. 
Knapparnas ska genom UI (user interface) hinta till 
användaren om möjlig aktion genom att förändra färg 
när muspekaren befinner sig inom dess område 
(Linfo, 2004). Med likhetens lag i åtanke har knapparna 
återkommande färg och stil för att tala om för användaren 
att just dessa element är verktyg menade för interaktion. 

Genom fem sekunders-test framkom också att de 
användare föredrog gällande inramning var färgfält. 
För att förtydliga vilka moment under bokningen 
som hör ihop kommer dessa färgfält att hjälpa till att 
omsluta dessa. 



Figur 3.17: Grafisk profil24.
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Figur 3.18: Menyrad 
prototyp 1

Figur 3.20: Menyrad prototyp 3

Figur 3.19: Menyrad prototyp 2

4.15 Prototypmoment 1 - menyrad
Vetskapen om var i bokningen användaren befinner sig visades vara viktigt för tydligheten. Här 
presenteras olika prototyper på ett utseende av en menyrad vars syfte ska vara att informera 
användaren om nuvarande moment, kommande moment men också fungera som ett verktyg 
för att fritt bläddra sig mellan momenten. Figurerna visades för användare som sedan fritt fick 
uttrycka sin upplevelse av dem. 

Den prototyp jag efter genomfört användartest valde att gå vidare med var figur 3.20. 
Baserat på diskussion med användare var det den prototyp i vilken de flesta med störst 
säkerhet skulle gå in på alla menytitlar. Den genomgående linjen gav ett bättre flöde 
och upplevdes som en tidslinje som uppmanade dem till att följa med genom alla steg. 
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Figur 3.23: Meny Kundkorg

Figur 3.22: Meny gästuppgifter

Figur 3.21: Meny boka boende

4.18 Prototypmoment 2 - huvudmenyer
Grundat på den grafiska profilen samt de komponenter varje bokningsdel bör innehålla skapades prototyper på tre
huvudmenyer. Prototyperna utvärderades mot användare och figurerna nedan visar de färdiga resultaten. Menyerna har till stor 
del designats efter gestaltlagar (Sharp, Rogers och Preece, 2007). Likhetens lag för det genomgående utseendet som syftar till 
att användaren ska känna igen menyerna som en start för varje grundmoment i bokningen, närhetens lag för att på ett tydligt 
sätt sortera upp sammanhörande element och slutenhetens lag för att belysa att momenten inom menyerna är av stor vikt. 

Då analysen visade att användare föredrar mindre flödestext har istället en ”Läs mer” länk lagts till. På så vis kan större 
textmängd undvikas i grundutseendet av systemet men de användare som vill ha mer information kan välja att ta fram 
texten.
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Figur 3.24: Gästuppgifter prototyp 1

Figur 3.25: Gästuppgifter prototyp 2

4.14 Prototypmoment 3 - gästprofiler
Gästprofiler är det som kommer vara ingången till 
bokande av SkiPass, utrustning och skidskola. Då alla 
dessa bokningmoments valbara alternativ baseras på 
ålder samt kräver identitet på personen de bokas till kan 
mycket tid sparas genom att ange namn och 
personnummer redan vid start. 

Figurerna 3.24 och 3.25 visades för användare som 
sedan fritt fick uttrycka sin upplevelse av dem. 
Majoriteten av användarna föredrog figur 3.24 då 
den upplevdes som luftigare och inte lika uppradad. 



4.18 Prototypmoment 4 - nya fönster
Vid många av bokningsmomenten är det nödvändigt att nya fönster med fler 
alternativ kan visas. Detta syftar till att skapa en mer avskalad grundsida samt 
bidra till en tydligare bekräftelse för användaren genom att knapptryck och 
aktiva val ska leda till respons från systemet. Här visas tre prototyper baserat på 
hur alternativ för bokande av SkiPass skulle kunna visas. Figurerna 3.26, 3.27 och 
3.28 visades för användare som sedan fritt fick uttrycka sin upplevelse av dem.

Flest användare föredrog figur 3.27 vars syfte är att fungera som ett 
popup-fönster som lägger sig ovanpå grundsidan. Enligt användare kändes 
det tryggt att ana grundsidan bakom för att få bekräftat att de fortfarande 
befann sig på samma ställe i processen. Baserat på detta är det prototypen 
i figur 3.27 jag kommer att ta vidare.

28. Figur 3.28: Ny sidaFigur 3.27: Popup-fönster

Figur 3.26: Alternativflik



4.19 Resultat
Resultatet kommer i följande figurer att presenteras. 
Arbetet landade i ett nytt gränssnitt som applicerades 
på några olika delar av processen i DLBOOKITs 
onlinebokning. Dessa delar upplevdes enligt analysen 
som särskilt problematiska. Konceptet har skapats efter 
de fyra ledorden som togs fram efter analysfasen i arbetet. 
Följsam, tydlig, bekräftande och tidseffektiv. Syftet med 
konceptet har varit att skapa ett gränssnitt som genom 
ett tydligt och naturligt flöde, genom att plocka bort 
överflödiga eller upprepande moment, genom att skapa 
en tydlig röd tråd och igenkänning och genom att skapa 
responsiva moment ska bidra till en upplevelse som 
användaren ser som något trevlig snarare än något som 
skapar irritation och stress.

Då gränssnittet innehåller många komponenter har allt inte 
kunnat testas mot användare innan det sattes samman. 
Jag har utgått från min roll som designer för att själv fatta 
vissa beslut om placering av element. 

Konceptet har tagits emot väl av användare. Gränssnittet 
upplevs både som mer lättförståeligt och mer modernt 
än DLBOOKITs nuvarande. De moment som i många fall 
tidigare missades uppmärksammas i betydligt större 
utsträckning och de användare som har fått se över 
gränssnittet upplever det som tydligt. Då en stor del av 
syftet i detta arbete var att hjälpa DL System att öka 
värdet på sin nuvarande onlinebokningsprodukt kan detta 
gränssnittsförslag förhoppningsvis hjälpa till att göra det. 
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Figur 3.29: Slutkoncept Boka boende30.

Startsida logi



Figur 3.29: Slutkoncept Boka boende Figur 3.30: Slutkoncept Gästuppgifter31.

Startsida bokning av SkiPass, utrustning och skidskola



Figur 3.31: Slutkoncept Boka SkiPass32.

Popup-fönster för bokning av SkiPass



Figur 3.31: Slutkoncept Boka SkiPass Figur 3.32: Slutkoncept Boka utrustning33.

Popup-fönster för bokning av utrustning



Figur 3.33: Slutkoncept Kundkorg topp34.

Startsida Kundkorg



Figur 3.33: Slutkoncept Kundkorg topp Figur 3.34: Slutkoncept Kundkorg botten35.

Startsida Kundkorg vidare



4. SLUTSATS

Grunden till detta arbete var frågeställningarna: 
Vilka behov är inte tillgodosedda i det befintliga 
bokningssystemet? och Hur kan användrupplevelse 
och förståelse förbättras i ett bokningssystem? Svaret 
på båda dessa frågeställningen blev tydlig efter 
analysfasen. Genom ett mer följsamt, tydligt, bekräftande 
och mer tidseffektivt system skulle mycket av de problem 
som idag upplevs kring onlinebokningen kunna minskas. 
Effekten av den nya designen syftar till att göra 
bokningsmomentet till en mer tillfredställande handling 
för användaren. 

Slutkonceptet är till stor del uppbyggt av de teorier som 
presenterades i kapitel två och har baserats på de brister 
som sedan framkom under analysen i kapitel tre. Utifrån 
dessa principer skapades ett gränssnitt vars syfte är att 
erbjuda en mer friktionsfri bokningsupplevese för
användaren. Trots att det finns en tydlig huvudanvändare 
visade analysen att brister i onlinebokningen får stora 
konsekvenser och skapar otrevliga interaktioner för 
många inblandade aktörer.

Baserat på det är gränssnittet inte enbart skapat för 
användaren utan syftar också till att göra arbetet lättare 
för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 
det.  

Gränssnittet är i dagsläget ingen färdig produkt utan 
ett förslag till hur DL Systems i framtiden skulle 
kunna utforma DLBOOKITs onlinebokningsdel. 

Fortsättning på detta arbete skulle vara att 
applicera gränssnittet på alla delar i DLBOOKITs 
onlinebokning för att skapa en möjlighet att testköra 
systemet med ett nytt utseende. Då det forfarande 
förkommer tekniska problem i systemet vore det 
intressant att se om ett nytt gränssnitt kan påverka 
användarens reaktion på det. En framtidsvision är 
också ge kundanläggnigar chansen att modifiera 
gränsnittet med sina personliga utseenden för att se 
hur det skulle förändra upplevelsen av det. 
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