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Abstract 
The purpose of this study is to research and present new design principles and guidelines that 

are specific for warehouse management systems (WMS). To reach the goals of this study and 

answer the research questions, data was gathered by using the following data collection 

methods: interviews, observations, literature reviews and prototyping. 

The collected data from literature reviews showed that no specific guidelines were available 

specifically for WMS (there might be some guidelines that we didn’t find). On the other hand, 

general guidelines for building user friendly systems were found. To find more specific 

guidelines observations and interviews took place. The collected data participated in finding a 

couple of specific principles for WMS. The results also showed that some of the general 

guidelines can be applied on WMS design. A prototype was built based on the collected data 

and then it was tested. The tests contributed in finding even more principles for WMS. 

In conclusion, to build a user friendly system or application, the GUI must also be user friendly. 

To achieve that, the design principles that we present in this report can be used as a guideline 

for building the user friendly GUI. 

Keywords  

Warehouse Management System, Web based application, Design principles, Human-computer 

interaction, QuickPick. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka och sammanställa riktlinjer för att utveckla ett 

grafiskt användargränssnitt för ett lagersystem. För att uppnå syftet med rapporten 

litteraturstudier, intervjuer, observationer och en prototyputveckling utfördes. Utifrån 

litteraturstudier visade det sig att det inte fanns specifika designriktlinjer för utveckling av 

lagersystem fast det fanns allmänna riktlinjer som kan användas för design av olika system. 

Intervjuer med utvecklare och en utvecklingschef på företaget Qsys hjälpte till att hitta 

befintliga riktlinjer som företaget använder. Det visade sig att de använder allmänna riktlinjer 

som inte är specifika för lagersystem. För att hitta mer specifika riktlinjer observerade vi några 

lagerarbetare för att bättre förstå hur de integrerar med det befintliga systemet som de 

använder. Utifrån analysen av observationerna, upptäcktes det nya riktlinjer. Med hjälp av de 

allmänna riktlinjer som hittades i  litteraturen och riktlinjer som upptäckes efter analysen av 

observationer, utvecklade vi en prototyp som sedan testades. Resultatet vi fick utifrån analysen 

av intervjuerna med lagerarbetarna efter prototyptestning, hjälpte med att hitta ytterligare 

specifika riktlinjer. 

För att utveckla ett användarvänligt lagersystem, behöver man ett användarvänligt gränssnitt. 

I denna rapport presenterar vi några riktlinjer som man kan använda sig av för att utveckla ett 

användarvänligt gränssnitt för lagersystem. 

Keywords  

Lagerhantering system, webbaserad applikation, designriktlinjer, Människa- dator interaktion, 

QuickPick. 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 

Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 

och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Qsys AB är ett IT-företag som grundades år 2004 i Jönköping, där för nuvarande deras 

huvudkontor är placerad. Företaget inriktar sig på att leverera effektiva och lönsamma 

lösningar inom IT-infrastruktur, systemintegration och mobilitet. Ett av företagets utvecklade 

system heter QuickPick. Det är ett lagersystem som används inom industri och logistikföretag 

för att underlätta hanteringen av till exempel lagerplock, lagerflytt, inleverans och inventering. 

I dagsläget saknar QuickPick några viktiga funktioner gällande sortering och hantering av 

plocklistor. Därför vill företaget implementera en webbaserad portal som underlättar 

användarvänlig hantering av plocklistor och förbättrar sortering, prioritering och gruppering 

av plockorder. Idag skrivs enskilda beställningar ut istället för att underordnas till en 

beställningslista per kund. Företaget betraktar detta som det största problemet som 

lagersystemet har på grund av en ineffektiv hanteringsprocess av beställningar. Detta problem 

grenar ut i två delproblem som är relaterade till användargränssnittet och lagersystemets 

design. 

Användargränssnittet är en del av ett ämnesområde som kallas människa-datorinteraktion 

(MDI) (Galitz, 2007). MDI är ett begrepp som beskriver integrationen mellan människor och 

datorer. Genom att ha en förståelse för denna interaktion kan man utveckla användarvänliga 

system som effektiviserar och underlättar arbetet för användaren (Galitz, 2007). För att 

utveckla ett användarvänligt system, bör man utveckla ett användargränssnitt som är visuellt 

tilltalande och användarvänligt. Designen på ett användargränssnitt kan påverka en persons 

upplevelse. Om användargränssnittet är rörigt och ineffektivt, kommer användaren att uppleva 

svårigheter vid användningen vilka kan leda till flera misstag. En dålig 

användargränssnittsdesign kan även leda till frustration och ökad stress vilket i sin tur leder till 

att företaget går i förlust (Galitz, 2007). Ytterligare, ett användarvänligt gränssnitt har många 

fördelar för företaget på grund av att en bra design kan minska långsiktiga och kortsiktiga 

produktionskostnader. Ändringar i ett gränssnitt kostar mindre att utföras tidigt i 

utvecklingslivcykel (Marcus, 2002). Om kunden hittar oacceptabla fel i gränssnittet efter 

produktionen, kommer kostnaderna att öka på grund av mer spenderad tid för att rätta till de 

felen. En funktionell gränssnittdesign kan också tillämpas på andra projekt vilket ytterligare 

minskar kostnaderna i företaget (Butow, 2007). En annan fördel med användarvänligt 

gränssnitt är ökningen av produktiviteten. Detta innebär att de som använder systemet blir 

effektivare eftersom systemet stödjer och förenklar användarens arbetsuppgifter. Detta 

minimerar i sin del större misstag eller missförstånd, genom att ge en tydlig feedback när en 

handling är genomförd samt att man kan ångra en handling om den händer av misstag (Moore 

& Redmond-Pyle, 1995). 

 

1.1.1 Tidigare forskning och liknande arbete 

Inom tidigare forskning i systemdesign har flera forskare presenterat designriktlinjer som är 

applicerbara för olika IT-system. ”Donald Norman” utvecklade riktlinjer som betraktas som 

grunden till designriktlinjer för IT-system. Däremot finns inga riktlinjer för design för 

lagersystem, men det finns studier som berör webbapplikationsdesign för biljettautomater 

(Ceesay & Hammam, 2010) och för lärostilar (Linde, 2014). Detta ger undersökningen av 

designriktlinjer för design inom lagersystem ett nyhetsvärde. 
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1.2 Problembeskrivning 
I nuläget vet inte fallförtaget vilket sätt som är lämpligast att uppföra sin applikation med för 

att bli användarvänlig inför lagerarbetet. Enligt kapitlet 1.1.1 kunde inte några forskningar 

hittas som berör designriktlinjer för lagersystem. Detta tyder på att det inte finns 

designriktlinjer som andra utvecklare kan följa för att designa ett användarvänligt gränssnitt. 

Det är ett relevant problem som berör logistik och industribranschen där svårigheter uppstår 

när lagerarbetarna utför sina uppdrag. Det nämndes tidigare att denna undersökning baseras 

på att undersöka riktlinjer inför utvecklingen av användarvänliga användargränssnitt i ett 

lagersystem. Riktlinjerna kommer att vara användbara för andra utvecklare, där utformning 

och utveckling av webbgränssint är en del av deras alldagliga arbete.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är: 

Att undersöka och sammanställa riktlinjer för att utveckla ett grafiskt användargränssnitt för 

ett lagersystem.  

För att uppnå syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Första steget går på att identifiera 

och studera befintliga riktlinjer som berör det grafiska användargränssnittet på ett allmänt sätt. 

Några av de här designriktlinjerna kanske passar också för lagersystem. Därmed studiens första 

frågeställning: 

[1] Vilka allmänna riktlinjer finns det idag gällande grafiska användargränssnittet?   

Målgruppen har sin påverka på ett användargränssnitt eftersom riktlinjerna vid designen kan 

skilja sig. Andra frågeställningen kommer bidra med att finna eventuella existerande riktlinjer 

utformade för lagersystem. Därmed studiens andra frågeställning:  

[2] Vilka riktlinjer finns det idag gällande det grafiska användargränssnittet för lagersystem? 

Målet med tredje frågeställningen är att veta vilka önskemål lagerarbetarna har angående 

gränssnittet. Därmed studiens tredje frågeställning: 

 [3] Vilka önskemål har användaren angående gränssnitt för lager lagersystem? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 

För att utveckla och designa ett användarvänligt system kommer undersökningen vara 

avgränsad till att handla om gränssnitt i ett lagersystem och inte system i allmänt. Fokus ligger 

också på användargränssnitt via datorer och handdatorer. 

1.5 Disposition 
Studien är indelad i sex kapitel: introduktion, metod och genomförande, teoretisk ramverk, 

empiri, analys och diskussion och slutsatser. 

I kapitel 1 beskrivs bakgrund, tidigare forskning,  problembeskrivning, syfte och 

frågeställningar, omfång och avgränsningar och till slut disposition. 

I kapitel 2 beskrivs forskningsmetoder, arbetsprocessen, ansats, datainsamling, dataanalys och 

trovärdighet med argument för detta. 

I kapitel 3 sammanställs tidigare forskning och teorier som behövs för att besvara studiens 

frågeställningar och för att fördjupa kunskaperna i studiens forskningsområde. 

I kapitel 4 presenteras det insamlade data från litteraturstudier, intervjuer, observationer och 

prototyptestning. 
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I kapitel 5 bearbetas det insamlade data som presenterats i empirin. Detta leder till svar på 

frågeställningar som ställs i introduktionskapitlet. 

I kapitel 6 en sammanfattande beskrivning av studiens resultat presenteras och därmed 

beskrivs slutsatser och rekommendationer samt förslag på vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________ 
4 

2 Metod och genomförande 

2.1 Fallstudier 

Fallstudie är en kvalitativ forskningsmetod som ger en detaljrik bild för en situation eller ett 

objekt som senare kan användas som grund för att förstå ett fenomen. En fallstudie syftar till 

en djup forskning inom ett specifikt område som beteende eller projektutveckling av ett system 

(Johannesson & Perjons, 2012). Fördelen med en fallstudieforskning är att kravspecifikationen 

kan identifieras på en djupare nivå. Fallstudier har större omfattning att överstiga hinder än 

andra forskningsmetoder. Samt kraven kan identifieras av själva forskaren vilket gör att 

resultatet blir relevant. Lika viktig fördel med fallstudien är att man använder sig av empirisk 

data från verkligheten. Sist men inte minst ger en sådan forskningsmetod forskaren 

möjligheten att komma nära händelsen och att testa olika teorier i verkligheten. Dock är 

nackdelen med en fallstudie forskning att det tar lång tid och resultatet är bundet till kunskapen 

som forskaren har (Oates, 2006). 

Enligt Oates (2006), finns det olika typer av fallstudie: 

Exploratory fallstudie: 

En typ av forskning som börjar med att skapa en hypotes där problemet är inte klar identifierat. 

Syftet med denna fallstudie är att formulera problem och att formlera hypoteser. Denna 

fallstudie är kvalitativt, intervjuer och survey används för att samla in data.   

Descriptive  fallstudie:  

En typ av forskning som beskriver ett fenomen och kan hjälpa till att upptäcka nya faktorer. 

Syftet med en sådan forskning är att beskriva och observera ett existerande fenomen. 

Observationer och intervjuer används för att samla in data i en sådan forskning. 

Explanatory fallstudie : 

En typ av forskning som fokuserar på att svara på frågarna hur, vad, vem, vart och när. En sådan 

forskning bidrar till att ha intern validitet och låga krav. 

Denna studie kan betraktas som en fallstudie eftersom några prototyper kommer utvecklas för 

att få en klarare bild av ett verkligt problem. Prototyperna hjälper med att bättre förstå 

användarens behov som hjälper till att utforma nya designriktlinjer för lagersystem. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 

att besvara studiens frågeställningar. För att besvara studiens första frågeställning 

”Vilka allmänna riktlinjer finns det idag gällande grafiska användargränssnittet?” har 

litteraturstudier genomförts. Information har hämtats från källor i digitalt och tryckt 

form. Utgångspunkten har varit att hitta allmänna riktlinjer som gäller IT-system på 

ett generellt sätt. För att besvara studiens andra frågeställning ”Vilka riktlinjer finns 

det idag gällande grafiska användargränssnittet för lagersystem” har datainsamlingen 

skett genom litteraturstudier och intervjuer med utvecklare som jobbar i Qsys. För att 

besvara studiens tredje frågeställning ” Vilka önskemål har användaren angående 

gränssnitt för lager lagersystem?” har observationsstudier, intervjuer och 

prototyptestning genomförts. Några arbetare, som använder ett befintligt lagersystem, 

observerades. Ytterligare har intervjuer med arbetarna skett. Till sist skedde en 

prototyptestning. 
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2.3 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen kan förklaras i ett antal steg där man ibland behöver hoppa fram och tillbaka 

mellan stegen för att revidera vissa delar. Första steget i arbetsprocessen var att studera teori 

för att få en bättre grund att bygga fallstudien på. Till det gjordes litteraturstudier gällande 

befintliga riktlinjer för användarvänliga användargränssnitt. Allt detta skapade en 

utgångspunkt för nästa steg. Därefter, datainsamlingen skedde där användes olika litteratur, 

intervjuer och observationer. Utöver detta gjordes dataanalysen utifrån teorin. Avslutningsvis 

presentationen av resultaten och slutsatser presenterades. Figuren nedan illustrerar 

arbetsprocessen (Figur 1). Rapportskrivningen var en iterativ process, det vill säga man gick 

fram och tillbaka till rapporten för att ändra de olika dalerna om det skulle behövas. 

 

 

Figur 1 Studiens arbetsprocess 

2.4 Ansats 
Forskning kan delas in i två huvudmetodologiska ansatser. Dessa är kvalitativa metoder och 

kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden försöker beskriva vad, varför och hur saker och 

ting händer och den eftersträvar helhet och sammanhang (Patel & Davidson, 2011). Kvalitativt 

innebär alltså att forskningen går mer på djupet och man använder sig av observationer, 

litteraturstudier eller intervjuer som datainsamlingsmetoder. Med hjälp av dessa metoder 

växer en teori fram under arbetets gång. Dessa teorier hjälper att hålla högre kvalité vilket kan 

vara lätt att tro men saknar inblick i vetenskaplig terminologi (Holme & Solvang, 1997). Å andra 

sidan kvantitativa metoder utgår från teorier och idéer till faktum. Datainsamling vid den 

kvantitativa metoden kan göras med hjälp av till exempel experiment, enkätundersökning eller 

kvantitativa intervjuer. Forskaren har från början en klar bild av vad hen vill undersöka och 

därefter får man numeriska material med konkreta svar som behandlas statistiskt med hjälp av 

grafer, tabeller med mera (Holme & Solvang, 1997). Studien bedrivs huvudsakligen med 

kvalitativ ansats där en fallstudie som används. Intervjuer, observationer och litteraturstudier 

kommer spela en stor roll för att bidra med ny kunskap och teori inom systemdesign. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier, intervjuer, observationer och en prototyp-

testning med syfte att skaffa djupare förståelse av problemet.  

 

2.5.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier används för att samla in data eller samla information om ett specifikt 

forskningsområde (Patel & Davidson, 2011). I denna studie används litteraturstudier för att 

samla in data och få djupare förståelse av designriktlinjer. Vetenskapliga publikationer hämtas 

från bland annat Primo, Google Scholars, Diva Portal och högskolebibliotek i Jönköping. 

 

2.5.2 Intervjuer 

För att samla och identifiera nya riktlinjer används kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju 

syftar till att skaffa ny kunskap och ny förståelse om ett visst fenomen. Intervjuer kan delas in i 

tre kategorier: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Semistrukturerade och 

ostrukturerade lämpar sig mest för en kvalitativ studie (Jacobsen J. K., 1993). 

Semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som en konversation där fokus ligger på ett eller 
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flera teman. I en semistrukturerad intervju frågorna har ingen bestämd ordning och kanske 

ändras under intervjuns gång (Jacobsen, 1993). I denna studie semistrukturerade intervjuer 

ägs rum för att skaffa nya kunskaper om desingriktlinjer där en utvecklingschef på Qsys och tre 

utvecklare intervjuades.  

 

2.5.3 Observationer 

Observation är en metod som används för att ge kunskap om självklara saker som inte blir 

nämnda i intervjuer. I observationssituationer dokumenteras vad människan gör och sedan 

analyseras och tolkas det som har observerats. I denna studie observationer används för att 

observera sex lagerarbetare (se figur 2) när de utför deras dagliga arbete, detta ger en tydlig 

förståelse av hur lagerarbetarna utför sitt jobb. 

 

 

2.5.4 Prototyping 

För att skapa en framgångriks programm är det viktigt att skapa en prototyp och låta 

användaren testa produkten under utvecklingen (Engelberg & Seffah, 2002). 

Prototypetesteing är en typ av metod som används inom datateknik för att testa och ta fram nya 

lösningar på en produkt. En prototype är en exempel produkt på den slutliga produkten som 

testas och går genom olika steg tills den slutliga fasen nås. En av de viktigaste fördelen med att 

utföra en prototypetesting är att testa olika aspkter under utvecklignen och sedan få en feedback 

av användaren. Detta leder till mindre konstuktionsfel på lösningen. En annan fördel med 

prototyptesting är att användaren får en bättre förståelse av produkten som utvecklas.  

Det finns tre typer av en prototyping, dessa är en Low-fidelity, Mid- fidelity och Hi- fidelity. Vid 

en Low- fidelity används ofta  papper och penna för att göra en skiss på produkten. Fördelen 

med att använda low-Fidelity är att det inte kostar mycket samt man får en snabb leverans på 

produktens design. Vid en Mid-fidelity används mer detaljer för produkten samt interaktiva 

funktioner som till exempel navigering. Fördelen med mid-fidelity är det är mycket billigare 

och tar mindre tid än High-Fi. Vid en High- fidelity  används ofta  en design som är  väldigt lik 

den färdiga produkten både utseendemässigt och i funktionalitet. Fördelen med High-fiedlity 

är att den har högre grad av funktionalitet än de andra typerna (Rassmus-Gröhn, u.d.). 

 

I detta arbete mid/hi-fi protyping används, det vill säga en kombination av mid-fi och hi-fi. 

Prototypen baseras på dem insamlade data från intervjuer och observationer. Till slut testas 

prototypen på åtta lagerarbetare för att få en feedback på designen. 

 

Figur 2 En lagerarbetare som bekräftar ett uppdrag. (hämtat från qsys.se) 



 

________________________________________________________________ 
7 

2.5.4.1 mid/hifi-prototyping 
Här används det många termer som är specifika för lager arbete, se avsnitt 3.4 för att få en 

bättre förståelse av termerna. 

Under utvecklingsprocessen togs en Mid-Fi prototyp fram. Strukturen på prototypen är baserad 

på dem insamlade data från intervjuer och observationer. Den övergripande strukturen ritades 

först på paper där utvecklingschefen på Qsys gav förslag på hur applikationen bör se ut. Efteråt 

ritades allt upp i programmen Adobe Photoshop och Adobe Illustrator (se figur 3). 

 

 

 

Figur 4 visar den första sidan i webbapplikationen. Det är en inloggningssida där användaren 

knappar in fyrsiffriga user id för att komma åt systemet. 

 

Figur 3 Ritning i Photoshop 
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När inloggningen är klar kommer man till nästa sida där användaren väljer vilken Modul man 

vill jobba med. Figur 5 visar Modul-sida. 

 

Figur 5 Hifi prototyp Modul-sida 

Figur 4 Hifi-prototyp login sida 

Figur 5 Hifi prototyp Modul-sida 
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Om man väljer orderplock, kommer en lista att visas med befintliga uppdrag som behöver 

utföras. Sidan innehåller andra funktioner som användaren behöver. Figur 6 visar 

uppdraglistan. 

 

 

 

På denna sida kan man utföra många åtgärder som till exempel sortering av plockorder. Figur 

7 visar sorteringsfunktionalitet. 

 

Figur 13 uppdragslista 

Figur 6 Uppdragslistan 

Figur 7 Sortering 
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Därefter använde vi verktyget Flinto (figur 8) för att skapa en körbar prototyp. Sen testades 

därefter på åtta lagerarbetare. 

 

 
 

 
 

2.6 Dataanalys 
För att få svar på frågeställningarna och uppnå syftet behöver man arbeta med all insamlad 

data med rätta metoder och sedan göra en jämförelse mellan teori och empiri. Det finns olika 

metoder för att arbeta med insamling av information, exempelvis statiska metoder som är 

kvantitativ metod och som används för informationsanalys. Ytterligare metoder som finns 

behandlar kvalitativa data och för att tolka av textmaterial (Patel & Davidson, 2011). I denna 

studie behandlas huvudsakligen kvalitativa data.  

All empirisk data som är samlat från intervjuer, observationer och prototyping ska analyseras 

och presenteras i form av text. 

2.7 Trovärdighet 

2.7.1 Intern validitet 
Intern validitet handlar om hur pass väl undersökningen överensstämmer med verkligheten. 

Intern validitet har varit relativt pålitligt i denna studie. Litteraturen som användes är 

trovärdiga eftersom de är skrivna av väl kända författare som har bidragit med mycket till den 

vetenskapliga domänen. Intervjuerna utfördes med relevanta personer som kunde svara på 

frågorna som ställdes på ett rätt sätt. De personerna som intervjuades var en utvecklingschef 

på Qsys och några lagerarbetare. Personerna hade trovärdiga svar eftersom de har många års 

erfarenhet inom logistikdomänen. 

En annan sak som ökar trovärdigheten är användning av observationer och prototyp-testning 

där lagerarbetarna fick testa en prototyp. 

 

Figur 8 Prototyping i Flinto 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”vilka allmänna  riktlinjer finns det 

idag gällande grafiska användargränssnittet?” beskrivs följande områden i det teoretiska 

ramverket: GUI – grafiska användargränssnitt, designriktlinjer och webbapplikationer. Det 

grafiska användargränssnittet behandlas för att ge en överblick över begreppet.  

Webbapplikationer behandlas för att visa hur webbapplikationer är uppbyggda och hur de 

skiljer sig från vanliga webbsidor.  

 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka riktlinjer finns det idag 

gällande grafiska användargränssnittet i lagersystem” beskrivs följande områden i det 

teoretiska ramverket: WMS – warehouse management system, lagerarbete och MDI – 

människa-datorinteraktion. WMS behandlas för att förstå hur ett lagersystem fungerar. 

Lagerarbete behandlas för att förstå dem olika begrepp som används i ett dagligt lagerarbete. 

MDI behandlas för att få en teoretisk grund av interaktionen mellan människan och datorer. 

Ett lagersystem är ett exempel av MDI. 

 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Vilka önskemål har användaren 

angående gränssnitt för lager lagersystem?” beskrivs följande områden i det teoretiska 

ramverket: USD – user-centered design. Området behandlas eftersom det är viktigt att veta 

vilka behov och avgränsningar för slutanvändaren som finns i varje steg av designprocessen. 

3.2 Lagerhanteringssystem (Warehouse Management System) 
Warehouse Management System (WMS se figur 9) är en datorapplikation som används av 

personalen i ett lager för att underlätta och effektivisera deras dagliga arbete. Det är ett 

komplext system som kan hantera olika grundläggande funktioner som arbetarna utför. Utöver 

detta kan systemet hantera komplexa operationer som ersätter arbetarna i lagret. I dagsläget 

använder de flesta företag det här systemet i deras lager för att utöka effektiviteten inom 

lagerhantering samt minska förekommande misstag i lagret .  

WMS kan utföra olika funktioner som till exempel att ta emot, leverera, lagra och packa en 

produkt eller komponent. Detta medför lägre kostnader och en möjlighet för utökad 

produktion. 

Systemet baseras på real-tid, vilket innebär att alla enheter uppdateras kontinuerligt med 

senaste information. Systemet består av en server som innehåller en databas där all data och 

information lagras. Dessa data presenteras som ett gränssnitt till användaren och användaren 

har åtkomst till data på servern genom en hand dator eller en vanlig dator som är kopplad till 

servern genom en Acces point, vilket i flesta fallen är en trådlös Wi-Fi (Ngai, 2010). 

 

 

 



 

________________________________________________________________ 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 WMS flödet 
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3.3 Lagerarbete 
Här beskrivs de olika uppdrag som en lagerarbetare kan utföra i sitt dagliga arbete 
 
Orderplock 
Nedan är ett orderplock flöde figur 10 som förklarar hur ett plock utförs 
 

 
Inleverans 
Inköp av nya gods tas emot av godsmottagningen. Därefter en lagerarbetare flyttar inleveransen 
till rätt lagerplats (Gasic, 2011). 
 
Lagerflytt 
En lagerarbetare gör en lagerflytt när en vara tar slut på en plats där en annan lagerarbetare 
utför ett orderplock (Gasic, 2011).  

3.4 Grafiskt användargränssnitt  
Graphical User Interface (GUI) på engelska, är utseendet på en mjukvara som visas på en 

datorskärm, det är vad användaren ser och hör när hen integrerar med maskinen. Grafiskt 

användargränssnittsarbete är att låta användaren integrera med hårdvaran av en dator på ett 

användarvänligt sätt genom en grafisk mjukvara, istället för att låta användaren knappa in alla 

kommando och parametrar. Informationen presenteras till användare som grafiska ikoner eller 

visuella indikatorer. I dagsläget den moderna GUI stilen består av skärm, möss och tangentbord 

(Myers, 1996). Figur 11 visar kopplingen mellan användaren och hårdvaran. 

 

Figur 10 Orderplock flöde (Gasic, 2011) 



 

________________________________________________________________ 
14 

       

 

 

Det grafiska gränssnittet är oerhört viktigt även om det är en del av ett stort system, men det är 

det som gör systemet till verklighet, ett system kommer inte användas vid sin fulla potential om 

den saknar en hög kvalité GUI (Saffer 2007) 

3.5 Webbaserad applikation  
En webapplikation (figur 12) är ett klient-serverbaserat mjukvaruprogram som är byggt med 

hjälp av webbtekniker. Användaren kan nå dessa applikationer via webbläsaren som till 

exempel Internet Explorer, Safari och Google Chrome. Idag är webbapplikationer populära 

eftersom de har liknande funktionalitet som en vanlig desktop-applikation samt att användare 

inte behöver installera ett speciellt program för att komma åt applikationen, dessutom kan 

användaren lätt nå applikationen eftersom det enda som krävs är en dator och en webbläsare. 

Ytterligare en webbapplikation är en cross-plattform applikation, vilket innebär att 

applikationen kan köras på operativsystemen Windows, Linux eller Mac eller på olika 

plattformar som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller vanlig stationär dator. (Vora, 

2009 ) 

   

     

 

 

 

 

 

Figur 11 GUI lager 
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Figur 12 Ett exempel på en webbapplikation ( hämtat från Microsofts Word-online) 

 

3.6 Designriktlinjer  
Designriktlinjer består av olika steg som ska följas för att skapa bättre GUI. I dagsläget 

använder många utvecklare riktlinjer för att skapa bättre interaktion mellan systemet och 

användaren. Designriktlinjer är baserade på hur människan integrerar med systemet, och hur 

användaren omvandlar avsikter till handlingar. Grunden till alla riktlinjer som man har idag 

kommer ifrån människans psykologi. Det är studien om hur människor läser, skriver, kommer 

ihåg och hur människors avsikter konverteras till handlingar (Johnson, 2011). 

 

3.6  User-Centered Design 
Användarcentrerad design kan definieras som förståelse av användaren och dess behov, och 

genom den användarcentrerade processen designa ett interaktivt system som möter dessa 

behov. Meningen med detta är att användaren skall vara aktiv under hela utvecklings processen 

för att uppnå ett användarvänligt system. (Lowdermilk, 2013). 

Donald Norman beskriver i sin bok att människor är i oändlig strid mot förvirring, frustration, 

fortsatta fel och människorna är i en kontinuerlig cykel av uppdatering och underhållning av 

sina tillhörigheter. För att utveckla en bra design bör man, enligt Norman, ha god 

kommunikation särskilt mellan, maskin och person, och man bör undvika vad användaren 

anser vara svårt, då det är oftast mycket lättare att designa lösningar som fungerar smidigt 

genom att se användarnas behov. Användarcentrerad design är viktig och har stor påverkan på 

utvecklingsprocessen. När det gäller nyttan under utvecklingsprocessen, blir systemet säkrare 

och effektivare om designen möter användarens behov. Vilket i sin tur leder till minskning av 

kostnader eftersom livslängden på produkten blir längre då den inte behöver designas om ofta. 

Lärbarheten av systemet blir lättare då man inte behöver lära användaren systemet eftersom 

användaren är involverad  i hela processen och är bekant med systemet . 
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En annan nytta under utvecklingsprocessen är att problem i systemet identifieras  i tidigare steg 

i processen. Detta gör att problem blir mindre i den slutliga produkten samt tiden och 

kostnaden för underhållning minskas. (Norman 2013). 

 

 

Användarcentrerad design kan åstadkommas genom att följa några principer och process, 

enligt Norman (2002)  kan man förklara principerna på följande sätt : 

 

 Det ska vara enkelt att avgöra vilka åtgärdar kan användaren göra.  

 Det ska vara synligt 

 Det ska vara enkelt att evaluera systemets aktuella läge. 

 Enkelt att följa kartläggning mellan avsikter och åtgärder som krävs. 

3.7 Människa – datorinteraktion  
Människa – datorinteraktion (MDI) är ett forskningsområde där användaren har den centrala 

rollen i designprocessen (Galitz, 2007). Det är samspelet mellan datorn och användaren för att 

skapa användarvänlig interaktion som är anpassad till både användarens egenskaper och 

maskinens kapacitet. I MDI är det människan som formulerar målet och inte datorn, det vill 

säga människan leder och datorn följer. Datorn sätter bara vilka mål som är tillgängliga till 

användaren. (Ebert, Gershon, & Veer, 2012) 

Syftet med att använda MDI är att designa ett system som möter användarens behov samt att 

ge bättre underlag av gränssnittet. Inte bara den utan också att ge stöd och hjälp till användaren. 

Enligt Gullikson (2002) kan man förbättra interaktionen mellan människan och maskinen  med 

en användarcentrerad design och användarvänligt gränssnitt. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 

denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 

frågeställningar. 

4.1 Allmänna designriktlinjer (litteraturstudier) 
Tabell 1 visar en sammanfattning av dem allmänna riktlinjer (Nielsen, White, Shneiderman). 

4.1.1 Nielsens designriktlinjer (Nielsen j. , 1995) 

 Synlig systemstatus 

Systemet skall alltid hålla användaren uppdaterad genom lämplig återkoppling inom 

rimlig tid. 

 Systemet och den verkliga världen skall överensstämma  

Systemet skall tala användarensspråk, dvs inga systemorienterade termer. 

 Användarkontroll och frihet 

Systemet skall stöda ångra och göra om funktionalitet för att hjälpa användaren att 

lämna oönskade tillstånd. 

 Konsekvenser och standarder 

Användaren skall inte undra om olika begrepp, åtgärder eller situationer som betyder 

samma sak. 

 Förebyggande av fel 

En noggrann design hindrar att ett problem uppkommer i förstahand. Man antigen 

eliminerar felet eller presentera en bekräftelse dialog för användaren. 

 Igenkännande snarare än att minnas 

Att göra valmöjligheter, objekt och handlingar synliga, minimerar användarens 

minnesbelastning. Instruktioner av hur man använder systemet skall alltid vara synliga 

 Flexibilitet och effektivitet vid användning 

Systemet skall va riktad för oerfarna och erfarna användare. 

 Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger bör inte innehålla onödiga eller irrelevanta information. 

 Hjälp användaren att känna igen och återhämta sig från fel 

Felmeddelande bör uttryckas på ett enkelt språk och inga felkoder skall visas. Visa det 

exakta problemet och sedan föreslå en lösning. 

 Hjälp och dokumentation 

Hjälp och dokumentation skall alltid vara tillgängliga för användaren. Informationen 

bör vara lätt att söka genom, bör fokusera på användarens uppgift och informationen 

bör inte vara lång. 
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4.1.2 Design principer enligt (White, 2011) 
(White, 2011) skriver i sin bok att man bör följa designriktlinjer för att utforma ett 

användarvänligt användargränssnitt. Följande är de viktigaste som han har nämnt: 

 Enhetlighet 

När alla delar är överens, är en konstruktion anses enhetlig. Ingen enskild del ses som 

viktigare än hela konstruktionen. En bra balans mellan enhet och mångfald måste 

inrättas för att undvika en kaotisk eller en livlös design 

 Balans 

Psykologisk känsla av balans ska uppnås. 

 Hierarki 

En bra design innehåller element som presenteras i ordning beroende på sin betydelse. 

Detta hjälper användaren att förstå innehållet. Text och bilder ska presenteras med 

utgångspunkt från viktigast till minst viktigt. 

 Skala 

Att använda den relativa storleken på element mot varandra kan dra uppmärksamhet. 

 Dominans 

Dominans skapas genom kontrasterande storlek, placering, färg, stil eller form.  

 Likhet 

Likhet är en viktig aspekt som varje designer måste ta hänsyn till. Likhet gör att 

användaren känner igen elementet vilket gör att ett arbete utförs snabbare. 

4.1.3 Shneidermans designriktlinjer  
(Shneiderman, 2009)beskriver de åtta gyllene regler för gränssnittsdesign i sin bok med 

följande punkter: 

 Information återkoppling för användaren 

 Systemet ska vara fel fri och utvecklaren ska undvika felaktighet  

 Användaren ska ha kontroll över systemet  

 Lätt att använda samt universal  

 Minska på belastning av användarensminne  

 Skapa och designa  en uppgift flöde 

 Göra om åtgärdar du ångrat 
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Tabell 1 En sammanfattning av dem allmänna riktlinjer (litteraturstudier) 

Nielsens designriktlinjer White Shneiderman 

 Synlig systemstatus 

 Systemet och den 

verkliga världen skall 

överensstämma  

 Användarkontroll 

och frihet 

 Konsekvenser och 

standarder 

 Förebyggande av fel 

 Igenkännande 

snarare än att 

minnas 

 Flexibilitetoch 

effektivitet vid 

användning 

 Estetisk och 

minimalistisk design 

 Hjälp användaren att 

känna igen och 

återhämta sig från 

fel 

 Hjälp och 

dokumentation 

 

 Enhetlighet 

 Balans 

 Hierarki 

 Skala 

 Dominans 

 Likhet 

 Information 

återkoppling för 

användaren 

 Systemet ska vara fel 

fri och utvecklaren 

ska undvika 

felaktighet  

 Användaren ska ha 

kontroll över 

systemet  

 Lätt att använda 

samt universal  

 Minska på 

belastning av 

användarensminne  

 Skapa och designa  

en uppgift flöde 

 Göra om åtgärdar du 

ångrat 

 

 

4.1.4 Grafiskdesign 

 Färg 

Färger kan väcka känslor hos användaren. Man kan utnyttja detta vid utveckling av 

användarvänliga användargränssnitt. Man bör dock inte använda många färger i sin 

design för många färger kan förvirra användaren. En bra regel är att använda max 5 

färger på en webbapplikation (Nielsen J. , 2001). 

Färger kan se olika ut beroende på omgivningen, den kan till exempel se ljusare ut om 

bakgrunden är mörk. Enligt Bergström (2012) färger kommunicerar med varandra om 

de kombineras. Det finns tre meddelanden som Bergström nämner, dessa är viskning, 

prat och skrik. Färgerna viskar till varandra om de är likartade och matchar ihop. 

Färger pratar med varandra när de är motsats till varandra, som blå och röd. Man får 

skrikande färger om man blandar färger där kontrasten skiljer sig stort mellan dem, 

röd och grön har den största kontrasten. Detta leder till att vissa färger och 

kombinationer av färger används oftare för att hålla användaren uppdaterad. Dessa 

färger är vit, svart, orange, grön, gul, röd och blå. Gröna färgen betyder att gå vidare 

eller det är riskfritt, gul används när det finns liten risk och röd används för att säga 

stopp (Bergström, 2012). 
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När det gäller bakgrunden, rekommenderas det att använda en vit bakgrund med svart 

text eller vice versa för att öka läsbarheten. En lätt tonad bakgrund med mörk textfärg 

kan också vara ett bra alternativ eftersom den ger en lugnande effekt på kontrasten 

(Nielsen J. , 2001). Enligt Nielsen rekommenderas inte bakgrunder med mönster 

eftersom de ger dåliga kontraster vilket försämrar läsbarheten (se figur 13 nedan). 

 

 

 Text 

Läsbarheten påverkas av vilket typsnitt och vilken storlek på texten man använder. Det 

finns två olika typer av typsnitt, san serif och serif. Skillnaden mellan dem är att serif 

har så kallade serifer medan san serif inte har det. Enligt (Englund & Guldbrand, 2012) 

fungerar san serif typsnittet bättre på skärm än serif eftersom det är lätt att pressas in 

i skärmens punktmatriser. Detta leder till att läsbarheten ökar (Englund & Guldbrand, 

2012). 

(Haley, n.d.) rekommenderar följande san serif typsnitt: Helveica, Rotis Sans, Gill Sans 

och Lucida Sans. Om man vill använda serif typsnitt så rekommenderar han följande: 

Lucida Bright, Rockwell eller Jante Antiqua. Figur 14 nedan visar skillnaden mellan san 

serif och serif. 

Figur 13 Bakgrundsfärgs effekt på läsbarhet 
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  Placering 

Detta hjälper att skapa ordning på saker och ting. Placering av element låter dem skapa 

en visuell förbindelse med varandra (figur 15). 

 

 

 

Figur 14 Skillnad mellan san serif och serif 

Figur 15 Exempel på placering i linje (Ryan, 2013) 
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 Upprepning 

Detta hjälper med att förstärka en design genom att knyta ihop dess enskilda element. 

Upprepning av element skapar visuell konsistens men onödig upprepning kan leda till 

en tråkig design (monotoni ) (Johnson, 2011). 

Ett exempel på upprepning är att använda samma stil för rubriker eller använda samma 

grundlayout från en sida till en annan. I figur 16 ser vi ett exempel på upprepning där 

samma element används flera gånger. 

 

 

 Mellanrum 

Mellan rum är en viktig aspekt som måste beaktas i varje design. Marginaler, 

hängrännor och ”text wraps” är typer av mellanrum som används för att ge en betoning, 

kontrast och rörelse till designen (Johnson, 2011). 

 Närhet 

Detta skapar en relation mellan element och den skapar en brännpunkt. Närhet betyder 

inte bara att element skall vara bredvid varandra, det betyder att de bör vara visuellt 

kopplade på något sätt. Att använda samma färg kan vara en typ av närhet (Johnson, 

2011). 

4.2 Intervjudata 

4.2.1 intervju med utvecklingschef på Qsys 
I denna studie utförde en intervju (se bilaga 1) med Dani Babil som är utvecklingschef på Qsys. 

Intervjun hjälpte med att besvara en del av studiens frågeställningar där Intervjufrågorna 

Figur 16 Exempel på upprepning (Johnson, 2011) 
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handlade om designriktlinjer som företaget använder för att utveckla lagersystem. Under 

intervjun som tog plats på Qsys huvudkontor har det kommit fram att de använder inga 

specifika riktlinjer just för deras lagersystem däremot de försöker tänka på det mest viktiga för 

ett system och utvecklar systemet efter det.  

Enligt Babil de viktigaste aspekterna att tänka på är kundanpassningen, navigeringen och 

system kontroll. Vid utvecklingen utgår man från att användaren står i fokus 

(användarcentrerad design). Det viktiga är då att ta vara på vad användaren tycker bör ändras 

i systemet samt hur man kan förbättra systemet. Detta beror på att användaren är den som är 

mest bekant med systemet och det jobbet som systemet stödjer. Förutom detta så varierar 

egenskaperna i systemet beroende på kundernas krav. Dessutom anser Babil att det de har 

lyckats mest med har varit systemets lätta användning och den genomtänkta interaktionen 

mellan användaren och mjukvaran. Detta har medfört en tidsbesparing för alla deras kunder 

som använder lagersystemet. 

Att bygga ett användarvänligt system inkluderar olika aspekter där Babil hänvisar till språkvalet 

samt att framhäva viktig information, att ha möjlighet till en ångra funktion och att ha ett 

notisflöde som uppdatering eller bekräftelse vid användning. Med språkvalet innebär det att ha 

möjlighet att använda systemet i ett annat språk än standard språket Svenska. De ytterligare 

språken som existerar i systemet nu är engelska och finska. Förutom detta så ska språket 

inkludera begrepp som används i verkliga världen som är enkla att förstå. För att förenkla 

integrationen mellan användaren och systemet använder man sig av att framhäva viktig 

information. Vid framhävning av viktig information både versaler och gemener används i 

systemet. Dessutom använder man sig av antingen olika färger eller större teckenstorlek på det 

som ska framhävas beroende på vart man är i systemet.  

När det gäller felhantering i systemet så finns det en möjlighet att ångra och rätta till felet. Detta 

är en av de viktigaste operationer som ett system bör ha enligt Babil. Användaren måste kunna 

hantera felet som gjort som till exempel fel antal av varor som är plockat eller att användaren 

råkar trycka på fel knapp och vill ångra. En åtgärd som är byggt i systemet för att minska 

sannolikheten av felhantering är notisflödet som dyker när man trycker på vissa viktiga knappar 

för att bekräfta om användaren vill verkligen gå vidare med operation och att allt stämmer. 

4.2.2 Intervju med utvecklarna på Qsys och några 

lagerarbetare 
Den andra intervjun (se bilaga 2) tog plats på Qsys huvudkontor med några av utvecklarna som 

jobbar där. Syftet med intervjun var att samla in underlag för att kunna ta fram nya 

designriktlinjer som berör lagersystem. En annan intervju utfördes med lagerarbetarna som 

använder QuickPick för att få mer konkreta svar samt bättre förståelse på systemets 

användning.  

 

Intervjufrågorna som användes siktar på att få fram principer som används specifikt för att 

designa ett lagersystem (se intervjufrågor i bilaga 2). Enligt utvecklarna på Qsys, de viktigaste 

aspekterna ett system bör ha är navigering, meny knapp, kundanpassning och 

uppdragsvisningen för användaren.  

Lagerarbetarna och utvecklarna anser att en bra design kan minska fel samt ge en bättre 

interaktion mellan systemet och användaren. De anser att texten i ett lagersystem bör vara stor 

och tydlig, därmed teckensnittet borde bestå av blandat text, och avståndet mellan texten bör 

vara normalt. Vid sidan om ska färgen på texten vara tydlig och passar ihop med de andra 

existerande färgerna i systemet. När det gäller bakgrundsfärgen, det är viktig att man ser 

skillnaden mellan texten och bakgrundsfärgen där man samtidigt bör använda en tilltalande 

kombination av färger. 
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En av de viktigaste aspekterna inom ett lagersystem är att identifiera hur uppdragen ska visas 

för användaren, påstår utvecklarna på Qsys. Därför bör de olika uppdragen vissas i listform där 

det ska finnas en framhävande färg kombination mellan texten och bakgrunden för att snabbt 

kunna se viktig information. Ett avklarat uppdrag bör vissas i en annorlunda färg för att 

användaren ska kunna skilja mellan avklarade och ej avklarade uppdrag. Färgen och 

textstorleken på uppdragen borde vara tillräcklig stor för att ge användaren tydlig information. 

Dessutom personerna som använder systemet, föredrar att inte ha en lång uppdragslista på 

sidan. Utifrån detta bör man istället ha ett visst antal uppdrag per sida där man kan bläddra 

mellan sidorna (Pagination se figur 17) istället för att bläddra upp och ner i samma långa lista. 

En annan punkt som utvecklarna tycker kan vara viktig är att ha möjligheten att sortera 

uppdragen efter användarens önskemål vilket gör det enklare för användaren att komma åt ett 

specifikt uppdrag. 

 

 

 

Figur 17 Exempel på pagination 

4.3 Observationer på lagerarbetare 
I denna studie utfördes några observationer  av lagerarbetarna som använder QuickPick för att 

kunna få en överblick om det jobbet som utförs inom lager. Observationerna utfördes för att 

kunna få fram svar på den tredje frågeställning samt för att kunna få en bättre förståelse om 

hur systemet används  i riktiga arbetslivet. Under observationerna har viktiga aspekter noterats 

som intervjuerna lyckades inte framhäva. Detta har varit till hjälp vid framtagning av de nya 

specifika designriktlinjerna för ett lagersystem. De aspekterna som noterades: 

 

 Alla arbetarna använder handskar när de använder systemet 

 Arbetarna som kör truck brukar kliva ut ur trucken för att skanna en vara och därefter 

gå tillbaks till trucken som innehåller skärmen för att se bekräftelsen på orderplocket 

 Svårt att se felmeddelanden när arbetarna är längst bort från trucken 

 Användaren backar många gånger för att gå till startsidan 

4.4 Prototyping  

4.4.1 Intervju med lagerarbetare angående prototypen 
 

Anser du att designen är tydlig och modern? 

De flesta gav en positiv feedback. Vissa påpekade att inloggnings sida innehåll irrelevanta färger 

(den blåa färgen som innehåller lösenordet se figuren nedan). En färg indikerar att det är något 

viktig. Förslaget var att ändra den blåa färgen till vit eller utan färg. 
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Dessutom påpekade några på att det fanns två olika ikoner för menyknappen vilket var 

förvirrande för användaren.  Därmed vissa tyckte att likadana funktionaliteter ska grupperas 

på något sätt så att användaren vet att de är relaterade. 

 
Anser du att det är lätt att navigera genom de olika vyerna? är det lätt att följa vart 

man är i systemet? 

Svaren på denna fråga varierade. Några tyckte att det var bra speciellt med breadcrumb som 

berättar vart man befinner sig i applikationen. Andra tyckte att det skulle varit bättre om 

applikationen berättade hur många steg är det kvar tills man blir klar med uppdraget dvs en 

processkedja.  

 

Tycker du att allt du behöver finns på varje sida? Eller fattas det något som du 

skulle önska vara där? 

Vissa tyckte att man kan förbättra modulvyn genom att lägga till en sökfunktion som ger 

information på den skannade vara istället för att gå in menyn och välja sökfunktionen därifrån. 

De påstår att detta kommer underlätta användningen samt spara tid. 

 

Anser du att du får bra feedback när du utför en åtgärd?  

Många användare tyckte att det var utmärkt med feedback. Fast andra tyckte att färgen på ett 

avslutad samt pågående uppdrag var inte tydlig. De föredrog att hela bakgrundsfärgen ändras 

för att ge en tydlig feedback. 

 

 

Anser du att framhävning av viktiga informationer är lätt samt tydligt? 

Användarna tyckte att applikationen framhäver viktiga informationer på ett tydligt sätt. En grej 

som en av användarna tyckte var otydlig är i modulvyn ska pilen vara svart även om det inte 

finns uppdrag eftersom man skulle kunna gå in i listan och skapa ett uppdrag själv (se figur 19). 

Figur 18 Blå bakgrund 
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Tycker du att det är enklare med användning när du har fast menyknapp som 

följer med varje sida?  

Alla användare tyckte att detta var en bra idé. De ansåg att det blir lätt att komma åt viktiga 

funktioner med bara ett knapptryck. 

 

Vad tycker du om textstorleken, färgerna och typsnittet? 

På denna fråga fick vi mycket feedback. Några användare gav oss förslag på att använda olika 

färger för varje uppdrag istället för att använda bara text. De tycker att detta kommer hjälpa 

användaren att bättre förstå vilket uppdrag man har valt. Ett annat förslag var att ändra färgen 

på toolbar så att den motsvarar färgen på uppdraget. 

När det gäller textstorlek och typsnitt, tyckte de flesta att allt passar ihop. 

 
Vad tycker du att det behövs för att förbättra i designen? 

De flesta användarna gav oss förslag på förbättringar på designen. Ett av förslagen var att ta 

bort sorteringsfunktionalitet från toolbar eftersom det blir svårt att trycka på knappen när man 

använder handskar. Istället sorteras listan när användaren trycker på kolumnnamnet. Ett annat 

förslag var att det borde finnas ett alternativ i applikationen där användaren kan ändra 

upplösningen på designen ifall man använder applikationen från en surfplatta. Ett annat förslag 

var att använda ikoner framför varje modul vilket kommer hjälpa användaren att inte trycka på 

fel modul. 

Figur 19 Pilen som bör ändras 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 

teoretiskt ramverk. 

I detta kapitel skall studenten genomföra analysen baserat på behandlad teori och insamlad 

empiri, d v s att komma fram till resultaten av arbetet baserat på tidigare formulerade 

forskningsfrågor och syfte. Analysen skall genomföras enligt de principer som tidigare 

beskrivits i metodkapitlet. 

5.1 Vilka allmänna riktlinjer finns det idag gällande grafiska 

användargränssnittet? 

5.1.1 Litteraturstudieranalys  
För att besvara frågeställningen har en litteraturstudie utförts. Syftet med litteraturstudien är 

att hitta riktlinjerna som redan finns idag i teorin. 

När litteraturstudien utfördes, hittades många designriktlinjer. De mest kända riktlinjerna är: 

Nielsens designriktlinjer, Shniedermans designriktlinjer och Whites designriktlinjer. Alla tre 

personerna har sina egna riktlinjer men de kommer överens när det gäller vissa riktlinjer. 

Nedan är de viktigaste designriktlinjer som är gemensamma mellan dem tre: 

 Användarkontroll över systemet 

 Introduktion och hjälp i systemet 

 Igenkännande av element och funktioner av systemet är bättre än att 

minnas 

 Tala användarens språk, inga systemorienterade termer 

 Presentera fel på ett bra sätt, dvs fel ska uttryckas med enkelt språk 

 Användaren skall kunna återhämta sig från fel 

 Element ska presenteras som hierarki, dvs viktig information kommer 

först 

När det gäller den grafiska designen så bör man ta hänsyn till följande: 

 Färg 

Grön för att gå vidare till nästa steg eller godkänna något, gul för att ge en varning och 

röd när det är något farligt till exempel man förlorar data om man går vidare. När det 

gäller bakgrunden så föredras det en vit bakgrund med svart text för att underlätta 

läsbarhet. En lätt tonad bakgrund med mörk text kan också vara ett bra ide. 

 Text 

San serif typsnitt föredras när man vill presentera information på en skärm eftersom 

det är lätt att pressa san serif i skärmens punktmatriser. 

Rekommenderade typsnitt: 

o San serif: Helveica, Rotis Sans, Gill Sans och Lucida Sans 

o Serif: Lucida Bright, Rockwell eller Jante Antiqua 

 Placering i linje 

Detta hjälper att skapa ordning på saker och ting. Placering av element i linje låter dem 

skapa en visuell förbindelse med varandra. 

 Upprepning 

Detta hjälper med att förstärka en design genom att knyta ihop dess enskilda element. 
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 Mellanrum 

Mellan rum är en viktig aspekt som måste beaktas i varje design 

 Närhet 

Detta skapar en relation mellan element och den skapar en brännpunkt. Närhet betyder 

inte att element måste vara bredvid varandra, det betyder att de bör vara visuellt 

kopplade på något sätt. 

5.2 Vilka riktlinjer finns det idag gällande grafiska 

användargränssnittet för lagersystem? 
 

5.2.1 intervjuanalys 

Empirin som har sammanställts från intervjun innehåller vissa riktlinjer som har beskrivits i 

föregående kapitel om allmänna riktlinjer som existerar i teorin. För att identifiera vilka av de 

principerna som företaget jobbar med nu som existerar i nuvarande allmänna riktlinjer har en 

tabell sammanställts (se nedan tabell 2).  

Som man ser nedan, har de olika principerna som sammanställts av båda litteraturstudien och 

intervjun presenterades i form av tabell för att förenkla jämförelsen mellan de olika teorierna. 

I tabellen ser man att design principerna som företaget använder är numrerat från 1 till 5. 

Därefter sätts ett nummer vid de allmänna teorierna som är relevanta till just det numret. 

Utifrån tabellen kan man se att de principerna som företaget använder sig av system 

utvecklingen bygger på allmänna designriktlinjer. Utifrån detta kan man säga företaget har inga 

designriktlinjer specifikt för lagersystem.  

Tabell 2 En sammanställning för att identifiera kopplingarna mellan företags principer och 

teorin inom allmänna riktlinjer.   
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5.3 Vilka önskemål har användaren angående gränssnitt för lager 

lagersystem? 
 

5.3.1 Analys av observationer 
Från observationer upptäckte man att det är viktigt att inkludera navigeringsfunktionalitet 

(eng. breadcrumb se figur 20) i alla vyer som kommer att existera i applikationen. Detta 

förenklar användningen genom att man kan smidigt navigera till en specifik vy i applikationens 

utan att behöva trycka på back-knappen flera gånger. Detta leder till att antalet tryck minskas 

från några till endast ett tryck.  

Det märktes också att applikationen ska ha en fast meny knapp som existerar på varje vy i 

applikationen. Varje vy ska ha sina egna inställningar vilket gör att innehållet på menyn ändras 

beroende på vart man befinner sig i applikationen.  Detta gör att användaren har mer kontroll 

över applikationen och alla funktioner som behövs är lätt tillgängliga. En annan viktig sak som 

observerats var att arbetarna använder handskar när de integrerar med applikationen. Vilket 

gör att tryckning på knapparna blir svårare. Därför måste knapparna vara stora för att 

tryckningen blir enkel. Sist men inte minst, texten i notisflödet måste visas med stor text för att 

underlätta läsbarheten för användaren. Detta upptäckts när användarna som kör motviktstruck 

klev ut ur trucken för att skanna en vara. 

 

 

 

 
 

5.3.2 Intervjuanalys efter prototyping 
Från de insamlade data från intervjuer, upptäcktes nya designriktlinjer som gäller lagersystem. 

Enligt användarna som blev intervjuade, många färger gör att applikationen blir förvirrande. 

Enligt teorin bör man hålla sig till max fem färger men det gäller inte för lagersystem. När man 

designar en applikation som är specifik för lagersystem så bör man inte använda för många 

färger i designen, man ska hålla sig till två eller tre  färger. Åt andra sida färger ska användas 

för att indikera något viktigt eller för att ge en feedback för användaren. Detta kommer hjälpa 

användaren att integrera med systemet på ett enkelt sätt eftersom de kommer slippa leta efter 

nödig information eller knappar. 

I prototypen användes två olika ikoner för menyknappen, detta klagade några användare på 

eftersom det var förvirrande. Detta betyder att man ska hålla sig till en designval när det gäller 

Figur 20 Exempel på Breadcrumb 
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samma funktionalitet. En annan sak som ett lagersystem bör ha är en processkedja som visar 

vart man befinner sig i systemet. Processkedjan ska följa med på alla sidor och den ska visa vart 

användaren befinner sig i systemet och hur många steg det finns kvar för att klara ett uppdrag. 

Utifrån användarnas åsikter ska processtegen minskas. Detta kan göras genom att ha knappar 
som funkar som genväg, istället av att gå genom flera steg så ska användaren kunna utföra ett 
uppdrag med ett enkelt knapptryck. Till sist upptäcktes att designen inte ska innehålla många 
knappar i toolbar eftersom det blir svårt för användaren att trycka på med handskar. 
 

 

5.4 Sammanfattning av analys 
Nedan kommer det en tabell med de nya riktlinjer som vi kom fram till och även de allmänna 
riktlinjer som också gäller för lagersystem.  
 
 

Tabell 3 Riktlinjer för lagersystem 

Befintliga riktlinjer  Nya riktlinjer från insamlade data 

 Kundanpassning 

 Systemkontroll 

 Ångra funktion 

 Framhävning av viktig information 

 Språk/ordval  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Navigering 

 Fast menyknapp 

 Tydligt typsnitt 

 Undvik användning av många färger 

 Använd stor text 

 Visa uppdrag som en lista 

 Processkedja 

 Genvägknappar 

 Minska antalet knappar på toolbar 

 Stora knappar 

 Dynamisk meny 

 Tydliga felmeddelanden 

 

 
 
Navigering: Använd en så kallad breadcrumb för att förenkla navigeringen. Detta gör det 
smidigt för användaren att navigera till en specifik vy i applikationen utan att behöva trycka på 
back-knappen flera gånger. En lagerarbetare vill byta uppdrag från till exempel ordplock till 
lagerflyt, breadcrump gör att detta utförs snabbare.  
 
Fast menyknapp: En fast menyknapp ska följa med på alla sidor i applikationen. Alla viktiga 
funktioner ska ligga där. Detta sparar utrymme och förenklar användningen av applikationen. 
 
Tydligt typsnitt: Använd en san serif typsnitt. Studier har visat att san serif är bättre än serif 
när det gäller webbapplikationer och  detta förenklar läsbarheten för lagerarbetarna.   
 
Undvik användning av många färger: Håll dig till två eller tre färger i designen. En vit 
bakgrund med svart text är det bästa alternativet. En svart bakgrund med vit text funkar också. 
Om du vill göra applikationen intressant, använd en lätt tonad bakgrund med mörk text. 
Åt andra sida, färger kan användas för att ge feedback eller highlighta viktigt information. Grön 
färg kan användas för att påpeka att ett uppdrag är färdigt eller för att gå vidare till nästa steg 
(confirm). Gul färg används för att ge en varning. Röd färg används för att påpeka på något 
jätteviktig eller farlig. 
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Använd stor text: Texten ska vara alltid stor. Detta ökar läsbarheten när användaren kliver 
ut ur trucken för att skanna en vara. 
 
Visa uppdrag som en lista: Använd alltid en lista för att visa uppdrag. Detta ger en stor yta 
för användaren för att trycka på. Användaren har oftast handskar på sig, en lista ger en stor 
tryckningsyta. 
 
Processkedja: En processkedja är jätteviktig. Den visar vart användaren befinner sig i 
systemet och hur många steg är det kvar tills uppdraget är slutförd. 
 
Genvägknappar: Att gå genom en lång process kan vara jobbigt för användaren, speciellt om 
användaren utför likadana uppdrag under hela arbetsdagen. En genvägknapp kan minska 
antalet steg man behöver göra. 
 
Minska antalet knappar på toolbar om den ska används: Om en toolbar innehåller 
många knappar, kommer det bli svårt för användaren att trycka på dem eftersom användaren 
oftast har handskar på sig. 
 
Stora knappar: Använd stora och tydliga knappar för att enkelt kunna lokalisera och trycka 
på dem eftersom lagerarbetarna oftast använder handskar.  
 
Dynamisk meny: Innehållet på menyn ska vara dynamisk det vill säga det ändrar sig 
beroende på vart man befinner sig i systemet. Lagerarbetarna kommer lätt att hitta 
inställningarna som de behöver för den specifika vyn de är inne i.  
 
Tydliga felmeddelanden: Använd stor text med färger för felmeddelanden med tydlig 
förklaring. Inga systemorienterade termer eller felkod. Detta förenklar läsbarheten för 
arbetaren när du kliver ut ur trucken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________ 
32 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 

implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med studien är att ta fram desginriktlinjer för ett lagersystem. För att uppnå syftet 

sammanfattades data från litteraturstudien och det visade sig att det inte fanns specifika 

designriktlinjer för lagersystem. Efter analysen av intervju data, observationerna, kunde man 

fastställa specifika riktlinjer för ett lagersystem. Detta presenterades i avsnitt (5.4).  Det visade 

sig även att användarna står alltid i fokus vid design och utveckling av nya eller befintliga 

applikationer.  

Efter det utvecklades en prototyp efter de nya riktlinjerna som berör just ett lagersystem. 

Prototypen genomgick en testning för att bekräfta användarvänlighet samt att det följer de nya 

riktlinjerna. Prototyp test resultatet var positivt vilket innebär att prototypen var både 

användarvänlig på ett sätt att det stödjer arbetet som utförs av användaren samt att det är 

snyggt designat.  

De insamlings metoder som användes har haft stor påverkan på resultatet. Utifrån de 

intervjuerna som genomfördes med utvecklingschefen och utvecklarna på Qsys upptäcktes att 

allmänna designriktlinjer kan också gälla för ett lagersystem. Men en fördjupning inom denna 

forskning var fortfarande nödvändig för att hitta och fastställa specifika riktlinjer för ett 

lagersystem. Prototyp testningen fastställde att de nya specifika riktlinjerna för ett lagersystem 

är nödvändiga. Studiens resultat kan användas även inom grafiskt design och interaktions 

design områden. Det kommer att hjälpa andra utvecklare att ta fram användarvänliga 

lagersystem som kommer att i stort sätt minska långsiktiga och kortsiktiga 

produktionskostnader. Utöver detta ett användarvänligt gränssnitt ökar produktiviteten genom 

att låta användaren utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. Detta tyder på att 

resultatet utgör en addition till den befintliga teoretiska domänen inom designriktlinjer för 

olika applikationer. 

6.2 Implikationer 
Studiens resultat tyder på  viktiga aspekter som utvecklare borde använda vid utvecklingen av 
ett lagersystem som kommer att resultera bättre användning av systemet och nöjdare kunder.  
Dessutom studiens insamlade data kan vara grunden för utformning av  användarvänligt 
lagersystem. Slutligen vi vill påpacka att det är viktigt att följa design principer vid utveckling 
av användarvänligt gränssnitt. 

6.3 Begränsningar 
I litteraturstudien beskrev vi allmänna designriktlinjer enligt (White, 2011) , (Nielsen j. , 1995) 
och (Shneiderman, 2009) vilket gör att det kan finnas andra författare som har gjort forskning 
inom detta område  . 
En annan sak som kan påverka resultatet är att prototypen testades på arbetare som är bekanta 
med QuickPick, vi anser att resultat kan variera om prototypen testas på andra lagerarbetare 
som inte är bekanta med systemet eller använder ett annat system.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Vi anser att interaktionen mellan människa och dator kan förbättras om man vid design av la-
gersystem använder principerna som vi har utvecklat i avsnitt 5.4. Detta kommer göra så att 
användaren känner sig mer bekväm vid användning av systemet.  
QuickPick fattades några viktiga funktioner som vi anser är viktiga för ett lyckats användar-
upplevelse. Det viktigaste vi upptäckte var att gränssnittet fattade en processkedja som är en 
viktig del som ger användaren mer kontroll över systemet. En annan sak som vi upptäckte var 
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att för många färger kan förvirra användaren. Man ska använda färger bara för att ge signalef-
fekt, skilja på olika element eller för att ge feedback. 
En annan viktig sak är att designa stora knappar vilket kommer minska fel tryckning eftersom 
användarna brukar ha handskar på sig. Man ska också gruppera likadana element på något 
sätt vilket förenklar interaktionen med systemet. 

6.5 Vidare forskning 
En uppenbar relaterat forskningsförslag kan vara att sammanställa nya riktlinjer för andra 

område till exempel andra industriområde, sjukhus, lärostilar mm. Ett exempel på en sådan 

forskning kan vara riktlinjer för grafiska användargränssnitt för självbetjäningssystem. 

Ett annat förslag kan vara att ytterligare empiriska data samlas dvs utföra mer intervjuer med 

mer personer för att stödja studiens resultat eller göra en enkätundersökning för att samla in 

kvantitativdata. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor med utvecklingschef på Qsys 

 Använder ni specifika riktlinjer för lagersystem idag vid utveckling av systemet? i fall 

ja ,  vilka är de speciella riktlinjer som utvecklingen baseras på?  

 Tar ni hänsyn till användarnas synpunkter när det gäller användarvänligheten av 

systemet vid utvecklingen?   

 Är systemet som ni använder idag lätt att använda samt känner användaren sig 

bekväm med det? 

 Hur ser informations flöde i systemet ut? Använder ni er av något notisflöde 

informations uppdatering? 

 Är språket som används i systemet användarvänligt samt finns det möjlighet att välja 

olika språk? 

 Hur indikerar ni viktig information i systemet?(genom versaler, annan färg, annan 

storlek eller highlights)  

Förutom ovanstående är det något mer som ni använder er av vid utvecklingen? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor med några utvecklare på Qsys 

 Hur skulle ni vilja bygga navigerings meny beroende på ordval samt vilket 

information ska ligga under?  

 Vilket typsnitt är lämpligast och mest föredraget för applikationen i start menyn och 

rubriker 

o Vilken text storlek är lämpligast för användning i applikationen i start menyn 

och rubriker  

o Ska texten bestå av endast versaler eller gemener eller blandat?  

o Vilket radavstånd är föredraget mellan texten 

 föredrar ni en understruken text eller färger för informationen som  ni vill göra mer 

synligt  

o iså fall  Vilken färg skulle ni vilja ha på texten? 

 Vilken färg föredra ni på bakgrunden samt för normalt text som ligger under 

rubriken?  

 Hur föredrar ni att visa plockorderna i systemet 

o samt vilka färger föredras för texten och bakgrunden när plockordern inte är 

klar? 

 vilka färger föredras för texten och bakgrunden när plockordern är klar? 

Föredras en fast meny knapp som finns med på varje sida när man använder 

applikationen? 

 Hur ska texten, färgen och storleken på följande vara 

o  Lager plats 

o Artikelnummer 

o Att plocka 

o Artikelinformation 

 Skulle ni föredra att plockorderna ligger på en och samma sida oberoende på antalet 

plockorder eller skulle ni föredra använda ”Pagination”  där ett visst antal plockorder 

vissas sida för sida. 

   Hur ska texten, färgen och storleken på knapparna vara?  

o Tycker ni att det bra att använda grön färg för att indikera att nånting är okej 

eller föredras det en annan färg? 

o Tycker ni att det bra att använda röd färg för att indikera att nånting är fel 

eller föredras det en annan färg? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor med lagerarbetare ang. prototypen 

 Anser du att designen är tydlig och modern? 

 Anser du att det är lätt att navigera genom de olika vyerna? är det lätt att följa vart man 

är i systemet? 

 Tycker du att allt du behöver finns på varje sida? Eller fattas det något som du skulle 

önska vara där?  

 Anser du att du får bra feedback när du utför en åtgärd?  

 Anser du att framhävning av viktiga informationer är lätt samt tydligt? 

 Vad tycker du om språk/ordvalen? Lätt? Svår? Något som är inte tydlig? 

 Tycker du att det är enklare med användning när du har fast menyknapp som följer 

med varje sida?  

 Vad tycker du om textstorleken, färgerna och typsnittet? 

 Vad tycker du att det behövs för att förbättra i designen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


