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Abstract 
The advantage and the possibility of keeping track of a number of vehicles to make work 
practice more effective and smooth is today a favorable choice for Visual Units Logistics 
customers. We’ve been evaluating the software and trying to take it one step further and 
letting not only the individual user, but maybe, the company as a whole benefit from its 
advantages. This has been done by using methods like letting ourselves get to know the 
software, user case studies, workplace studies, interviews and future workshops. This resulted 
in a prototype introducing a new function designed with all collected data in mind trying to 
make the software, Visual Units Logistics, even more effective for the every day work 
practice of the user. 
A new function to keep track of vehicles outside the main working area at the same time as 
you still can keep track of the other vehicles in the field. 
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Förord  
Rapporten är ett kandidatarbete skrivit vid Blekinge Tekniska Högskola som en del av 
programmet Interaktion och Design, rapporten är skriven i samarbete med Visual Units 
Logistics och Linjebud. Vi vill passa på att tacka våra akademiska handledare Hans Tap. Vi 
vill även tacka Visual Units med Veronica Håård i spetsen, samt Linjebud för att den tid de 
avsatt för att underlätta vårt arbete.
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1. Introduktion 
Målet med detta projekt är att dels utvärdera det befintliga användargränssnittet i 
positioneringssystemet Visual Units Logistics, VUL, dels också att ta fram nya idéer om hur 
programmet kan vidareutvecklas. Idag har programmet en begränsad funktionalitet, både på 
gott och ont. Vad vi med har tänkt genomföra är att med hjälp av vårt kunnande inom 
områden som Human Computer Interaction, HCI, Ubiquitous Computing och arbetsvetenskap 
med inriktning mot IT är att se hur vi kan implementera hjälpmedel för andra arbetsuppgifter i 
VUL. Hur kan man vidareutveckla VUL för att än mer passa in i dagens arbetsmetoder som 
man bland annat använder sig av hos Linjebud. Som grund för vidareutvecklingen kommer vi 
ha de nuvarande samarbetsmetoderna man idag använder sig av och som har med budkörning, 
men framförallt, koordinering av budkörning att göra. Vi kommer att försöka se om det finns 
någon koordination eller något samarbete mellan de olika anställda hos Linjebud. 
Arbetsmetoderna man använder och som vi finner intressanta kommer att ligga till grund för 
vilken riktning vi vill ta vidareutvecklingen av VUL åt och vilken typ av funktion vi kommer 
att överväga att implementera. 

1.1 Problemmotivering 
Idag används VUL av företag för att minska körsträckor, spara energi och korta ned 
leveranstider, precis som många liknande system. För att göra systemet än mer användbart 
och också mer attraktivt för kunden ska vi försöka föreslå och motivera ny funktionalitet som 
kan underlätta det kringliggande arbetet som systemets användare dagligen arbetar med. Kan 
en förändring i VUL underlätta samarbetet och hur man är medveten om vad kollegorna 
arbetar med just för stunden? 
 
Sättet på vilket man arbetar på arbetsplatsen kan förmodligen ha en stor inverkan på vilket sätt 
och i vilken omfattning man använder sig av VUL. Kan en anpassning och vidareutveckling 
av VUL istället, för att man implementerar ny funktionalitet, vara att man arbetar vidare med 
de nuvarande funktionerna och anpassar dem till arbetsformen som råder på den aktuella 
arbetsplatsen? Arbetsmetoderna som kan vara kooperativa eller koordinerade, kan de ligga till 
grund för hur man vill ta användningen av VUL ett steg längre? 

1.2 Övergripande Syfte 
Projektets syfte är att vidareutveckla Visual Units Logistics för att göra det än mer användbart 
och attraktivt för kunden. Hur kan vi förbättra Visual Units Logistics ur 
användbarhetssynpunkt och därmed göra det mer attraktivt för kunden? Kan man genom 
förbättring av redan befintlig funktionalitet underlätta användandet av VUL? Kan man 
komplettera programmet med ny funktionalitet som även det ska bidraga till en förbättring av 
användbarheten? 
 
Ny funktionalitet i VUL kan göra det lättare för företaget som använder sig av det att hålla 
utlovade leveranstider, man kan ge sina kunder snabbare besked och man kan förenkla 
ledningscentralens arbetsuppgifter. Detta kan uppstå som en följd av ökad kunskap bland de 
anställda och ett bättre samarbete mellan de olika ”delarna” av företaget. 
Förändring av den redan befintliga funktionaliteten skulle kunna innebära att man 
effektiviserar arbetet och samarbetet mellan de anställda på företaget och ger ett mer 
professionellt intryck på slutkunden, kundens kund. 
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1.3 Avgränsningar 
Projektet har som fokus på att utvärdera och komma med eventuella förslag på förbättringar i 
dagens användargränssnitts användbarhet. Att arbeta fram och föreslå ny funktionalitet för 
systemet, inom ramen för vad modern teknik kan tillföra. Alltså teknik som finns att tillgå 
redan idag och som är ekonomiskt försvarbart att investera i och som ger någonting tillbaks i 
attraktivitet för de tilltänkta kunderna. Helt enkelt att det vi föreslår ska förbättra situationen 
för användaren eller att vi tar fram en lösning som ger ett mervärde i funktionalitet som man 
kan använda som argument vid försäljning av denna produkt.  

1.4 Mål 
Målet med detta projekt är att komma fram med synpunkter om hur dagens 
användargränssnitt fungerar i relation till användbarhet, hur fungerar programmet idag? Vi 
ska också lägga fram förslag på hur programmet kan utvecklas för att bli mer attraktivt för de 
tilltänkta kunderna. De förslag på utveckling som vi ska lägga kommer också motiveras i 
relation till användbarhet och hur programmet används av dagens befintliga kunder. 
Arbetsmetoderna man använder sig av på arbetsplatsen kan vara av den typ som enkelt kan 
ligga till grund för införandet av nya funktioner samt vidareutveckling av VUL.  

1.5 Författarnas Bidrag 
Vi har tillsammans utvärderat och diskuterat hur vi ska gå tillväga med projektet. Allt arbete 
som utförts har vi gjort i samförstånd med varandra. Genom att diskutera och tala om tekniska 
lösningar har vi gemensamt kommit fram till lösningar som vi båda tycker är rimliga i 
avseenden som användbarhet och framtida funktionalitet. 
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2. Bakgrund 
Projektet har genomförts genom ett samarbete mellan Visual Units och oss. Det har även 
funnits ett nära samarbete med Linjebud, en budfirma i Karlskrona som använder sig av den 
produkt vi har arbetat med att utvärdera och vidareutveckla. 

2.1 Visual Units 
Visual Units är ett relativt nystartat företag som alldeles nyligen blev ombildat till ett 
aktiebolag, AB. Företaget startades av Veronica Håård, en före detta student från MDA- 
programmet (Människor Datateknik Arbetsliv) vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Visual 
Units levererar en produkt vid namn Visual Units Logistics. Det är ett program som bygger på 
positionering av fordon. Visual Units tilltänkta kundgrupp är företag som på ett eller annat 
sätt behöver och kan utnyttja positionering av fordon i den egna fordonsparken. Exempelvis 
budfirmor som vill ha kontroll på var deras bilar, och därmed också var paketen man 
levererar, befinner sig. Taxibolag har visat sig ha nytta av detta program, genom att använda 
sig av VUL så får de bättre kontroll på var de har sina fordon och kan på så vis planera sina 
körningar effektivare och snabbare än vad som annars är möjligt. Det har även visat sig att 
produkten, VUL, är användbar i fler situationer än att bara ha kontroll på en fordonspark hos 
ett företag. Bland annat har man använt sig av VUL i Vasaloppet. Genom att förse 
sjukvårdarna och deras fordon med den nödvändiga tekniska utrustningen som krävs så kan 
man snabbare och smidigare planera och utföra räddningsuppdrag längs skidspåret. De som 
koordinerar alla körningar kors och tvärs får det lättare att se hur de kan koordinera ambulans 
med en sjuktransport via snöskoter och liknande. Man har även testat programmet i en 
rallytävling. Nyttan man har av systemet i denna omgivning är att man lätt kan uppfatta om 
deltagarna har problem med sina fordon, om det skett en olycka eller om man av någon annan 
anledning har blivit tvungen att stanna mitt på sträckan. Se bilaga 1och 2 för hur 
utformningen av Visual Units Logistics ser ut idag. 
 
Argumenten Visual Units använder för att sälja in produkten till företag i den tänkta 
kundgruppen är bland annat att man förenklar planeringen av körningarna man har. Genom att 
snabbare kunna ta beslut om hur man ska planera körningarna så sparar man in värdefull kör- 
och arbetstid. Det vill säga både för förarna och för den som planerar och delegerar 
uppgifterna. Man spar också in på energikostnaderna. Genom att enkelt kunna skapa sig en 
överblick över vad som sker och vad som kommer att ske så kan man ta ”smartare” beslut 
som betyder att man kortar ner körsträckor och att man inte belastar olika förare med onödigt 
mycket arbete och därmed också ökad tidspress. När man får den överblick som det är 
meningen att VUL ska ge kunden så kan kunden i sin tur snabba på sina egna kundärenden 
som man eventuellt har, till exempel så kan man utan att behöva ringa en massa telefonsamtal 
snabbt ge kunden besked om levererade eller ej levererade sändningar. Man kan exempelvis 
snabbt bekräfta att ett paket blev levererat ett visst klockslag eller att man snabbt kan ge en 
ungefärlig tid för när leveransen kommer att ske. 

2.2 Linjebud 
Linjebud är en budfirma som ligger i Karlskrona. Tidigare var man en del av Jetpak, dock har 
man alldeles nyligen brutit sig ur detta samarbete och återigen gått tillbaks till att vara ett eget 
företag med egna kunder. Något man trivs mycket bra med. 
 
Linjebud är kund hos Visual Units, två personer, Jan och Peter, från Linjebud sitter även i 
styrelsen hos Visual Units. Veronica har Linjebud som testpiloter detta betyder att hon har 
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tillåtelse att testa ny utrustning och programvara hos dem. De är därför lite mer insatta i hur 
Visual Units Logistics fungerar och hur det kommer att utvecklas.  
 
I vårt arbete med utvärdering och vidareutveckling av VUL har vi fått vända oss till Linjebud 
för att studera sättet de använder programmet. Vi har fört samtal med dem rörande hur de 
själva upplever programmet och vad de tjänar på att använda programmet i deras dagliga 
arbetssysslor. Nyttan vi har av att samarbeta med och få ta del av viktig information av 
Linjebud är att vi lär oss förstå hur arbetsmiljön där man använder VUL faktiskt ser ut, vi ser 
vilka arbetsuppgifter det är som understöds av användandet av VUL.  
 
Hos Linjebud har man en mycket positiv inställning till VUL. Man berättar själva att man har 
stor nytta av programmet i arbetet, de tror själva inte att de skulle klara av arbetet utan VUL 
nu när man vant sig vid att alltid ha tillgång till den information som VUL kan bidraga med. 
Just det att Linjebud hela tiden har varit med i utvecklingen av VUL tror vi bidrar med 
mycket positivt till vårt arbete. De är intresserade av att själva kunna få bidraga med 
synpunkter och problem som de idag har med programmet. De lyssnar gärna på åsikter som vi 
kommer med och är väl insatta i hur föreslagna förändringar skulle kunna fungera på sin egen 
arbetsplats. 
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3. Teori 
För att förstå hur vi tänkt när vi föreslagit och tagit fram en rad förändringar i programmet 
Visual Units Logistics så kommer vi kort att redogöra för en del begrepp som är nyckeln till 
den utveckling av programmet som vi har tagit fram.  

3.1 Awareness 
Att vara medveten om vad andra personer i sin omgivning arbetar med kan vara det som 
hjälper eller stjälper ett projekt. Att arbeta tillsammans med andra människor i ett delat 
projekt kan vara ett väldigt effektivt arbetssätt, förutsatt att arbetet flyter på som det är tänkt. 
Något som är väldigt viktigt i ett projekt där man arbetar tillsammans med andra är att man 
meddelar sig till andra och tar del av vad de andra arbetar med. Detta för att undvika dubbelt 
arbete eller att saker inte görs. För att understödja grupparbeten och projekt så är det viktigt 
att man har ett delat informationsutrymme, (Wolfgang, P) shared information space, eller ett 
delat arbetsutrymme, shared work space, där man kan meddela sig till andra och ta del av vad 
andra gör. Det delade informationsutrymmet kan existera i form av en anslagstavla, ett forum, 
en wiki eller annan valfri plats som alla har åtkomst till. Det viktiga är att alla berörda parter i 
projektet eller på arbetsplatsen har obegränsad tillgång till utrymmet och fulla rättigheter att 
meddela sig där. I ett projekt som utförs på distans är det alltså viktigt att man tillåter personer 
utifrån den egna arbetsplatsen att logga in och skriva/meddela sig. Att låta mediet för 
kommunikation ha någon slags stöd för historik, vad som sagts och gjorts tidigare under 
projektets gång, är också något man kan önska. Med hjälp av en sådan historik kan den 
oinsatte snabbare komma in i projektets arbetsgång, vad som gjorts och vilka som gjort det 
utan att denna behöver fråga runt och få svårt för att skapa sig en bild om hur arbetsgången 
ser ut. Gutwin, C, Greenberg, S, (1996) skriver; 
 

“Workspace awareness aids coordination of tasks and resources, and 
assists transitions between individual and shared activities. People 
can use their knowledge to anticipate others’ actions, assist them with 
their tasks, and interpret deictic references to objects. The benefits of 
workspace awareness are subtle, but over the course of a 
collaborative interaction, they can markedly improve a group’s 
effectiveness.”  
 

Awareness är alltså av allra högsta vikt vid i princip vilken arbetsplats som helst. 

3.2 Affordance 
Ett objekts huvudsakliga funktion kan vara mer eller mindre synlig. Form, färg, textur m.m. 
kan alla ge en ide om vad ett objekts syfte är. Detta kan man dra nytta av vid utformning för 
att ge an användare redan innan användning en ide om hur objektet ska användas och kan 
användas (Norman 1988). Om man tar ett enkelt exempel såsom en stol så kan man oftast lätt 
se vad den ska användas till. Ryggstödet och formen på stolen ger intrycket av att det är något 
man kan sitta på och vila ryggen mot. I utformning av objekt så kan detta underlätta enormt 
för en användare och motverka att användaren känner sig förvirrad och överväldigad av allt 
som erbjuds då denne istället lätt får en ide av vad varje enstaka objekt har för funktion. Man 
kan alltså utforma ett objekt för att beskriva både dess fördelar och dess begränsningar i form 
av användning. Weiser, M och Brown Seeley, J (1995) skriver; 
 

"An affordance is a relationship between an object in the world and the 
intentions, perceptions, and capabilities of a person. The side of a door 
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that only pushes out affords this action by offering a flat pushplate. The 
idea of affordance, powerful as it is, tends to describe the surface of a 
design. For us the term "affordance" does not reach far enough into the 
periphery where a design must be attuned to but not attended to." 

 
Vid utformning av virtuella objekt så som knappar i ett gränssnitt så är det en stor fördel att ta 
tillvara på detta och ha det i åtanke för att underlätta vid navigation. Detta görs oftast med 
hjälp av beskrivande ikoner, grafiska illustrationer som oftast till skillnad mot det begränsade 
alternativet att ha text snabbt ger en beskrivning om vad som händer när man trycker på 
knappen. Även om användaren kanske inte vet exakt vad som kommer hända så kan det vara 
en fördel att i alla fall ha en diffus bild av vad som kommer hända för att effektivisera och 
göra navigering smidigare. 

3.3 Kooperativt arbete 
Att arbeta med ett projekt kooperativt innebär under optimala förhållanden att man i en grupp 
samlat människor med olika kunskaper som bäst passar för målet med projektet. Tillsammans 
ska man bidra med den kunskap man har för att gruppen på bästa sätt ska nå det uppsatta 
målet. För att gruppen ska få så optimala förhållanden som möjlig så gäller det att de får det 
stöd de behöver, här är ett av stöden det delade informationsutrymmet (Granberg, 2004). Att 
kunna meddela varandra inom gruppen om hur arbetet fortskrider och vad det är man gör är 
det som ligger till grund för hur lyckat projektet kommer att bli. Att kunna meddela sig om 
detta direkt eller indirekt är vad shared information space handlar om. För kooperativt 
samarbete med datorstöd, CSCW, Cooperative Supported Computer Work, så är ett av 
huvudproblemen hur man skall stödja samarbetet med hjälp av den moderna datortekniken 
(Bannon, L J, Schmidt, K, 1989). Det vill säga hur man med tekniska hjälpmedel ska kunna 
understödja samarbete och kommunikation mellan kollegorna. Att få interaktionen att flyta på 
så smidigt som möjligt så att man hela tiden har nytta av att arbeta tillsammans med andra och 
att man ärver kunskaper från varandra. 
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4. Metoder 
För att få fram de data som vi har som grund till hela utvecklingen av Visual Units Logistics 
så har vi använt oss av en rad olika metoder. Vi har själva lärt oss känna programmet, låtit 
andra testa programmet samt att vi även har utfört arbetsplatsstudier hos Linjebud där man 
använder Visual Units Logistics i det dagliga arbetet. 

4.1 Projektets genomförande 
Vårt upplägg av utvärderingen av detta projekt har väl kanske inte utförts under, vad som 
skulle kunna kallas, optimala förhållanden. Dock har våra metoder fungerat väldigt bra med 
tanke på den begränsade tid vi hade på oss och vad vi hade som mål när vi startade projektet.  
 
Eftersom Linjebud inte hade tid att låta oss att komma på plats för att studera deras 
användande av VUL, så fick vi starta projektet med att utvärdera det grafiska 
användargränssnittet med betoning på användbarhet. Detta gav oss god kunskap om hur 
programmet fungerar samt att vi lärde oss ganska ordentligt begränsningarna i programmet 
med detsamma. Eftersom vi startade vårt projekt på detta sätt så fick vi anta oss projektet med 
en annan approach än vad som är brukligt. Efter att genomfört utvärderingen och rapporterat 
våra synpunkter till Veronica så gick vi in i våra arbetsplatsstudier med en annan sorts 
frågeställning än vad vi annars kunde ha gjort. Vi gick in i denna fas med en approach som 
kallas quick and dirty (Hughes, J 1995). Vi tog nu med oss frågor som vi ville ha svar på, 
frågor angående vad vi upplevt som eventuella problem i det grafiska gränssnittet. Genom att 
komma på plats med en god kunskap om programmets funktionalitet och med ett par väl 
förberedda och underbyggda frågor så upplevde vi att vi fick ett väldigt positivt bemötande av 
personalen hos Linjebud. Kanske har detta att göra med att vi upplevdes som mer intresserade 
och måna om deras situation än vad vi gjort annars. Det vi märkte var att de liksom vi hade 
arbetat sig förbi problem i programmet genom att ta till vissa knep. Detta var något vi fann 
mycket intressant och som vi bestämde oss för att arbeta vidare med. Genom att komma med 
gott om bakgrundsmaterial om programmet upplevde vi att vi snabbt upptäckte både genom 
observationer och genom samtal med berörd personal upptäckte brister som snabbt skulle 
kunna gå att angripa. Dock fokuserade vi ifrån början inte så mycket på miljön omkring 
programmet, undantaget andra processer på terminalen man körde programmet på som i hög 
grad påverkades av VUL’s funktionalitet. 
 
Innan vi tog fram en mockup så tog vi reda på inom vilka ramar vi kunde röra oss. Om det vi 
upplevde som ett problem var möjligt att åtgärda med en rimlig mängd insatser och kapital 
och vad man över huvud taget hade möjlighet att förändra. Det vill säga vilka begränsningar 
det fanns i möjligheterna med att kunna förändra i programmets funktioner och vilka som 
funktioner som inte tillhörde Visual Units utan istället kom med kartmaterialet man använder 
sig av.  
 
Vårt upplägg på projektet skulle kunna liknas vid de metoder som Han, Yang, Im (2007) 
använde sig av vid utformningen av human-computer- gränssnitt för kontrollrummet vid ett 
stålverk. Deras upplägg var att först identifiera riktlinjer för utformningen och designen av 
gränssnittet i den valda miljön. Sedan definiera kraven som måste uppfyllas för att passa in i 
arbetet i kontrollrummet. Därefter utvärdera det nuvarande användargränssnittet sett till 
kraven som ställs på detta. Efter utvärderingen så ställde de nya krav på hur det nya 
gränssnittet skulle utformas, vilka riktlinjer som gäller här. Det femte steget var att designa 
det nya gränssnittet samt tillverka mockuper för testkörning. Det sista steget var att testa 
mockuperna och därefter göra eventuella förändringar.  
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Alla de steg som de gick igenom vid genomförandet av deras tillverkning av det nya 
användargränssnittet har vi också på ett eller annat sätt gått igenom. Även om ordningen, även 
här, är lite annorlunda. Dock har resultatet av att kasta omkring de olika stegen inte påverkat 
det slutgiltiga resultatet i en negativ mening, snarare tvärt om. 

4.2 Lära känna programmet 
Eftersom vi hade som uppgift att utvärdera Visual Units Logistics användargränssnitt sett ur 
ett användbarhetsperspektiv så kände vi att det var en nödvändighet att själva göra oss 
välbekanta och införstådda med hur programmet fungerade. Detta för att göra programmet 
rättvisa i utvärderingen. 
 
Under denna del av arbetet hade vi obegränsad tillgång till programmet där vi kunde följa 
fordon som vilka kunder som helst. Vi kom åt programmet från våra egna datorer, något som 
visade sig vara mycket användbart när vi ville testa någon lösning snabbt för att se hur det 
egentligen fungerade. Nackdelen med att vi själva gjorde oss välbekanta med programmet och 
dess miljö var att vi förlorade den värdefulla information om hur man egentligen tyckte 
programmet fungerade för oss som nybörjare, vårt första intryck gick förlorat. 

4.3 Användartester 
Eftersom vi själva inte dokumenterat hur vi själva upplevde programmet från första början när 
vi var ”nybörjare” så ville vi utföra några användartester för att få denna, enligt vår mening, 
värdefulla information. Dessa användartester gav oss mer information än vad vi skulle ha fått 
bara av att utgå ifrån vad vi själva tyckte om programmet från första början. Som testpersoner 
för dessa användartester använde vi oss av två studenter från Interaktion och Design. Vad som 
var bra med att använda oss av två, inom området, kunniga personer var att de visste hur de 
skulle uttrycka sig när de gav oss feedback och synpunkter. Nackdelen att använda personer 
som dessa är att de förmodligen har en större datorkunskap än vad den genomsnittlige 
användaren av Visual Units Logistics har, därför arbetar de sig förbi sådant som en datornovis 
hade upplevt som ett jätteproblem. Viktig information man kan få ut av användartester som 
dessa är att man ser hur snabbt användaren förstår sig på hur programmet fungerar. 
 
Användartesterna genomfördes genom att testpersonerna fick varsitt, av oss, förutbestämt 
scenario att genomföra. Det enda de behövde göra var att tänka högt medan vi förde 
anteckningar, efteråt frågade vi ut dem och de fick komma med synpunkter på det de hade 
reagerat på. 
 
Hade vi testat programmet på personer från exempelvis Linjebud som idag använder VUL i 
det dagliga användandet så hade vi fått mycket användbar data, dock hade det varit användbar 
data i fråga om work practice hos just Linjebud och vid den aktuella arbetsplatsen. Dvs. att vi 
fått data som talade om hur man använde VUL som redan insatt person. De resultat vi nu fick 
fram av att utföra dessa tester var oförstörda och helt ärliga. Personerna hade ingen tidigare 
erfarenhet av programmet och har ingen som helst koppling till företaget Visual Units. 

4.4 Arbetsplatsstudier 
Utvärderingen av användbarheten i användargränssnittet utförde vi utan att ha någon egentlig 
kunskap om hur man använde sig av VUL i praktiken. För att få reda på hur arbetet, work 
practice, var organiserat kring VUL hos Linjebud så utförde vi arbetsplatsstudier. Våra 
metoder kan liknas vid quick and dirty som vi beskrev i kapitel 4.1 Upplägget på projektet. 

 11 



 
Vad vi satte oss in i var hur arbetet var organiserat på företaget som helhet, hur rutinerna såg 
ut med körningar och lagerarbete (se figur 1), hur man arbetade i ledningscentralen, hur 
många anställda man var, vilka geografiska områden man arbetade inom och vilka 
huvudsakliga arbetsuppgifter man hade. Genom att föra samtal med Jan och Peter, de två 
huvudsakliga användarna av VUL på denna arbetsplats, angående deras erfarenheter och 
metoder de använder sig av när de arbetar på denna plats så skapade vi oss en bild av hur man 
använde VUL i praktiken. Vidare diskuterade vi kring hur de själva upplevde programmet i 
relation till hur de använder det. Vi fick med oss mycket värdefull information i form av 
synpunkter och förslag på förändringar som de trodde skulle ha nytta av i deras dagliga 
arbete.  
 
Samtidigt som vi diskuterade hur de själva upplevde programmet så testade vi även en del 
idéer på dem som vi kommit fram till i våra egna testkörningar av VUL. Detta gjorde vi för att 
få deras åsikter om det vi upplevde som ett problem. Att få höra deras åsikter känner vi är mer 
värdefullt än våra egna uppfattningar om hur vi tycker det borde vara. Detta eftersom det är de 
som är experterna på att använda sig av programmet. 
 
Eftersom vi gick in i stadiet med arbetsplatsstudier i ”fel” ordning inom vårt projekt så kom vi 
också med annan sorts frågeställning än vad som annars är brukligt. Att komma med en 
genomarbetad frågeställning överhuvudtaget i detta stadium är lite ovanligt. Detta upplevde vi 
dock inte som något direkt problem. Istället har det visat sig fungera mycket bra att arbeta på 
detta sätt. Bemötandet vi fick hos Linjebud var inte så avvaktande som det kanske hade varit 
om man inte kommit med några direkta frågor rörande deras användande av VUL och hur de 
upplevde det. Nu gick vi direkt in på en del problem och intressanta punkter som kanske 
gjorde att vi upplevdes som något positivt som kan påverka deras arbete i en positiv mening. 
Att de var så positivt inställda till vår närvaro och vårt intresse till deras åsikter gjorde att vi 
fick fram mycket användbar information om vilken riktning de önskade att programmets 
vidareutveckling skulle ta. Deras positiva inställning till programmet i helhet bidrog också till 
att det var så måna om att få det ännu bättre. Även om de idag säger att de inte skulle klara sig 
utan programmet i framtiden så betyder inte det att de byter till en konkurrerande 
programvara med samma funktioner. De då kan få känna sig som en bidragande faktor i 
vidareutvecklingen av deras nuvarande system, vilket är bara positivt. 

4.5 Future Workshop 
För att få fram en del intressanta idéer om hur Visual Units Logistics skulle kunna utvecklas i 
framtiden så anordnade vi en Future Workshop. Deltagarna vid denna workshop var styrelsen 
från Visual Units. Det vill säga, personer som är väl insatta i allt som har med VUL att göra. 
Nedan följer ett citat som ganska bra förklarar varför vi ville hinna med att genomföra en 
workshop trots den begränsade tiden (Kensing, F, Madesn, K, H 1991): 
 

”It is a technique meant to shed light on a common 
problematic situation, to generate visions about the future, 
and to discuss how these visions can be realized.” 
 

Deltagarna på denna workshop, alltså styrelsen, är en blandad skara vilket är bra. Deltagarna 
var ganska få, de var bara fem stycken, men av dem som var där så kunde i täcka in en ganska 
bra ”krets”. Av de fem så var förstås Veronica en av deltagarna, men förutom henne så hade 
vi både en programmerare som har arbetat mycket med VUL på plats som kunde bidra med 
mycket värdefull input och som kunde svara på många frågor om begränsningar och 
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möjligheter med som har med VUL att göra. Två av deltagarna var från Linjebud, dessa var 
Jan och Peter, de två som vi kommit i kontakt med under våra besök hos Linjebud och som är 
de huvudsakliga användarna av programmet på den arbetsplatsen. De kunde komma med 
önskemål om vad de önskar kunna göra med programmet. Den femte och sista deltagaren var 
styrelseledamoten var Anna Nyström, inte så tekniskt kunnig men som kunde bidraga med en 
utomståendes perspektiv på det som diskuterades. Med denna blandade skara finns det både 
för- och nackdelar. Fördelarna är att man är väl insatt i vilken typ av företag, kunder, man 
riktar produkten mot. Man vet vad som önskas från redan befintliga kunder och man vet 
ungefär hur mycket arbete det ligger bakom genomförandet av föreslagna förändringar. 
Nackdelarna är att man kan bli väldigt låst vid vissa idéer, vid de ekonomiska 
begränsningarna och att man tycker att systemet lätt blir för komplext för användarna man 
redan har. 
 
Att gruppen bestod av fem personer var inte till någon nackdel, istället för att vi behövde dela 
in deltagarna i flera grupper så kunde vi alla vara i en grupp. Detta passade ganska bra med 
tanke på att vi endast hade 1,5h på oss att genomföra workshopen. Det blev enklare för oss 
som moderatorer att styra in workshopen på en speciell fråga som vi kunde arbeta vidare med 
efter den första fasen. 
 
Eftersom vi genomförde denna workshop i ett ganska sent skede av vårt projekt så hade vi en 
riktning som vi gärna såg att diskussionen skulle ta. Då den huvudsakliga frågan som 
diskuterades var tracking av kollin försökte vi få diskussionen att utvecklas till hur man 
förutom att genomföra en utveckling mot att en sådan funktion infördes även prata kring hur 
fler än bara budföretagens kunder kan dra nytta av detta. Hur kan man designa en sådan 
lösning för att till exempel Linjebuds anställda kan dra nytta av en sådan funktion? På grund 
av den begränsade tid så hann vi dock inte gå in närmare på detta. 
 
Vi hade delat upp vår future workshop i tre faser. Enligt vad Kensing, F, Madesn, K, H (1991) 
beskriver i Generating Visions: Future Workshops and Metaphorical Design. Där delar de in 
workshopen tre delar, eller faser, en kritikfas, en fantasifas och en implementationsfas. 
Kritikfasen är den fas när vi låter deltagarna med nedskrivna ord eller korta fraser på en post- 
it uttrycka sig om vad de saknar eller vad som brister i VUL. I detta skede låter vi ingen 
kritisera eller på annat sätt påverka vad man säger. Efter denna första fas och innan vi går in i 
visionsfasen så kategoriserar vi punkterna som vi fick fram i kritikfasen. Genom att dela in, 
om möjligt, de olika punkterna i kategorier så kan vi lättare genomföra en omröstning om vad 
man skall gå vidare med i steg två, visionsfasen. Omröstningen går till så att alla deltagare får 
två röster vardera som man sedan lägger på det eller de förslag man helst vill gå vidare med. I 
visionsfasen så talar man kring hur man skulle kunna lösa de brister som man valde att gå 
vidare med från den första fasen. Dessa lösningar behöver nödvändigtvis inte ha någon 
koppling till vad som är möjligt att genomföra med tillgänglig teknik eller för rimliga 
kostnader. Detta är något man sedan tar upp för diskussion i den tredje och sista fasen, 
implementationsfasen, där man går igenom om förslagen är möjliga att genomföra, inom 
vilken framtid det är möjligt att implementera en framtagen lösning och till vilken kostnad. 
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5. Arbetet på Linjebud 
Upplägget vi har använt oss av vid genomförandet av detta projekt har varit någorlunda 
annorlunda mot vad man brukar läsa om, detta beskrev vi mer ingående under rubrik 4.1 
Projektets genomförande. Resultatet som kommit fram av vårat arbete har dock inte påverkats 
i någon sorts negativ mening. 

5.1 Godshantering på Linjebud 
De leveranser av paket och annat gods som Linjebud levererar ska oftast levereras innan en 
viss tidpunkt. Vad man är noga med att påpeka är att man inte är ett vanligt transportföretag 
utan att man är en budfirma. Det vill säga att man utför budkörning. Detta i sin tur betyder att 
man snabbt och effektivt ska nå fram till leveransens mål innan en viss tidpunkt. Detta är 
något som kunden får betala extra för och är medveten om, det kan till och med vara så att 
Linjebud vidarebefordrar presumtiva kunder till andra företag om de känner att leveransen är 
av sådan art att den helt enkelt inte kräver de tjänster som Linjebud levererar och som kunden 
får betala ”extra” för. Genom att göra på detta viset så hoppas man ändå att kunden ska bli 
nöjd och eventuellt därför återkomma vid ett senare tillfälle när man har ett paket som måste 
nå mottagaren snabbare.  
 
Trots att man är en budfirma så har man körningar som inte dyker upp helt som gubben i 
lådan och överraskar de som ska planera körningarna. Man har dagliga turer, eller linjer, som 
man sedan tidigare vet om och som man alltid har körningar på. Dock har man bara fem bilar 
av totalt tretton som går på dessa rutter. Utöver dessa planerade rutter så har man dem som 
kan komma in plötsligt och som har en viss extra tidspress på sig. Dessa körningar hanterar 
man något annorlunda sett till hur man planerar och hanterar godset, man har lite olika rutiner 
helt enkelt, hela arrangemanget är flexibelt och lätt att anpassa efter dessa. 
 
Vanligtvis så inkommer körningarna, eller beställningarna, via e-post (se figur 1) men det 
händer även att beställningar av denna typ även kommer in via telefon eller fax. Man tar emot 
denna beställning som vanligtvis ligger någon eller några dagar fram i tiden och för in dessa i 
en dagbok som fungerar som en sorts logg över körningarna man har. När dagen för 
leveransen har kommit så anländer kollit till Linjebuds lager där det skannas in i systemet för 
pakethantering som kunden har. Sedan sorteras det och levereras av den bil som passerar 
närmast den plats där man skall lämna av det. Vid leverans så kvitteras kollit och om kundens 
system kräver det så läses även kontaktinformationen manuellt in i det när man återkommer 
till Linjebud när leveransen är utförd.   
 
Till skillnad från de leveranser som beställs i god tid så utför även Linjebud leveranser som 
skall levereras inom några timmar. Oftast kommer dessa beställningar in via telefon, man får 
vid dessa tillfällen vända sig antingen till VUL eller till det fordon man vet finns närmast, 
detta om man inte har en ledig chaufför inne på kontoret. Man ger chauffören den nödvändiga 
informationen som denne behöver för att hämta samt leverera paketet. Om Linjebud utför 
leveransen med hjälp av en bil som redan är ute på fältet så skrivs det ingen fraktsedel innan 
chauffören ger sig av, istället så får detta skötas manuellt efter att leveransen är utförd. 
Chauffören ger sig av och levererar godset inom utsatt tid eller så snabbt som möjligt, om 
kunden har ett godshanteringssystem som kräver att man registrerar och kvitterar alla 
leveranser så utför man även detta efter det att leveransen är utförd. Detta är något som 
varierar mellan de olika kunderna man har. 
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Figur 1; Godshanteringen hos Linjebud 

 
Att hantera gods och se till att det kommer fram i tid är alltså en komplex arbetsuppgift. Det 
finns egentligen ingen förutbestämd ordning eller mönster som med vilken varje körning 
måste behandlas efter. När det gäller budkörning så får man oftast lösa problemen som de 
kommer för att kunna ge den snabba service som man har som uppgift att göra. 

5.2 Awareness vid användande av VUL 
Vad som gör VUL så passande som hjälpmedel på en arbetsplats där man har likartade 
arbetsuppgifter som man har vid Linjebud är dess funktioner som visar fordonens aktuella 
position och hastighet (se figur 2). Men dessutom utöver detta så kan man välja att se var 
fordonen varit tidigare, både platser och tidslagen då fordonen befann sig vid den aktuella 
platsen. Detta kallas social awareness, alltså att man har en medvetenhet om vad andra 
pysslar med. Wolfgang, P (1999) menar att detta skulle kunna liknas vid den information man 
införskaffar sig genom att gå runt på kontoret och se vad andra gör. Detta skiljer sig från task 
oriented awareness på det sätt att man fokuserar mer på kollegornas sociala status (var de är, 
vad de gör osv.) mer än på uppgiften som sådan. 
 
Vad vi fick veta under det första samtalet med Peter och Jan hos Linjebud var att de, 
åtminstone Peter som är den huvudsaklige användaren, visualiserar zoner med hjälp av 
positionshistoriken i programmet. Han delar in kartan i områden, områdena bestäms av 
bilarnas nuvarande och de senaste timmarnas position. Genom att göra detta så förenklas hans 
beslutsfattande när det gäller att delegera ut nya körningar till de olika förarna ute på fältet. 
Hans idé är att inga fordons vägar skall korsas. Genom att tänka på detta viset så har han 
tilldelat olika geografiska områden till de olika bilarna han kan följa på kartan. Genom sin 
erfarenhet som budbilschaufför så vet han också vart bilarna kommer att befinna sig inom den 
närmaste framtiden. Genom att förena sina erfarenheter och kunskaper med det han kan se om 
fordonen i VUL så planerar han och delegerar körningarna efter bästa förmåga. 
I lagerhanteringen kan vi se hur man med hjälp av att veta det aktuella fordonets position kan 
förbereda sig för ankomsten av detta fordon och de arbetsuppgifter som måste skötas om när 
man tar emot det. I ledningscentralen där man även, förutom att följa fordonen i driftsyfte, tar 
emot kunders förfrågningar om leveranser kan man snabbt få information om var bilen varit 
och levererat paket under den period som efterfrågats samt att man kan se när en bil förväntas 
anlända med en leverans. 
 
Även chauffören av den aktuella bilen vet om att personer har kontroll var på dennes position 
är. Denna kunskap gör att man hela tiden vet om vad som skall ske inom den närmaste 
framtiden. Kunskap som denna kan påverka sättet man arbetar på, i linjebuds fall skulle detta 
kunna betyda att man kör sin bil en viss sträcka som man vanligen gör, eftersom man vet att 

 15 



man har en viss tid på sig att komma tillbaks till centralen eller att man vet att man brukar få 
en expresskörning om man befinner sig på någon viss geografisk plats vid en viss tidpunkt. 
 

 
Figur 2; Ledningscentralen hos Linjebud, VUL på vänster skärm. 

5.3 Budkörning ett kooperativt arbete? 
Att köra budbil i sig är inte ett kooperativt arbete, det går ut på att du ensam sitter och kör runt 
i din bil och levererar paket. Arbetet runt omkring allt som har med leveransen av ett paket att 
göra skulle däremot kunna kallas kooperativt arbete. Allt kringarbete som budkörning består 
av är ett samarbete. Tillsammans bildar förare, lagerarbetare, ledningscentral en grupp som 
arbetar mot det gemensamma målet att leverera paket och annat enligt överenskommelserna 
man gjort med kunden. Den gemensamma informationsplatsen, shared information space, 
man idag har på Linjebud är en whiteboard (se figur 3). Att arbeta kooperativt på detta sätt 
med stöd av den gemensamma informationsplatsen gör att man kan kalla det dagliga arbetet 
hos Linjebud till kooperativt. Genom att införa en liknande funktion som whiteboard tavlan 
idag fyller, i VUL, så skulle man kunna kalla arbetet hos Linjebud för CSCW, Computer 
Supported Cooperative Work. Vad VUL i sin nuvarande form istället bidrar med är ett sätt för 
de anställda att ha en uppfattning om vad de andra gör, social awareness, och på så vis få 
arbetsuppgifterna att rulla på så smidigt som möjligt. Dock är det nästan enbart personen i 
ledningscentralen som arbetar på detta sätt idag. Därför vill vi inte gå så långt att vi kallar det 
dagliga arbetet för kooperativt arbete med datorstöd, möjligtvis koordinerat arbete med 
datorstöd.  
  
Eftersom allt arbete som har med budkörning att göra, hos Linjebud, kretsar kring var bilarna 
befinner sig så utgör VUL grundstenen till mycket arbete i ledningscentralen. I 
ledningscentralen tar man del av bilarnas position med hjälp av VUL, med hjälp av kunskapen 
om var en bil befinner sig vid en viss tidpunkt kan man se om något gått snett, om en bil 
exempelvis står stilla eller ligger efter i schemat. Med hjälp av VUL kan man snabbt svara på 
kunders leveransförfrågningar, både när det gäller kommande leveranser och redan utförda 
leveranser.  
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Figur 3; Whiteboardtavla hos Linjebud 

5.4 Är budkörning ett koordinerat arbete? 
Finns egentligen det efterfrågade samarbetet hos Linjebud? Kan det vara så att det 
kooperativa arbetet i praktiken egentligen är ett koordinerat arbete? Kan det vara så att man 
egentligen inte samarbetar med ett kontinuerligt informationsutbyte? Istället kanske man går 
efter gamla rutiner och mönster? Vänder man sig till VUL för att planera arbetet eller är det 
bara en informationskälla som man lätt förbiser? 
 
Att döma efter vad ledningen hos Linjebud har berättat för oss så är det att man använder 
VUL för att kontinuerligt anpassa sitt arbete efter hur de olika transporterna går. Man har 
exempelvis installerat en terminal med VUL på lagret. Här berättade de att tanken är att 
personalen som förbereder leveranser ska kunna anpassa sitt arbete efter hur det ser ut med 
inkommande och avgående bilar som ska fyllas i tid. Dock verkar det som, vid närmare 
efterforskningar, att man inte använder sig av programmet särskilt ofta på denna plats. 
Samarbetet skulle kunna gå till så att man efter ett tag lär sig vilka fasta tidpunkter det är som 
gäller, vem som skall göra vad vid en viss tidpunkt. Man kanske inte använder VUL på det 
tänkta sättet överhuvudtaget vid denna arbetsstation? 
 
Att arbeta koordinerat kanske inte är det mesta effektiva sättet att arbeta på. Samtidigt vet 
dock alla hur och vad man ska göra. Skillnaden mellan kooperativt och koordinerat arbete kan 
dock vara hårfin. Arbetar man dagligen koordinerat för att sedan anpassa sina arbetsuppgifter, 
till exempel vända sig till VUL för att planera arbetet, så övergår, eller åtminstone närmar sig 
arbetsformen kooperativ, man börjar ett givande och tagande när det gäller information till 
sina medarbetare. Arbetar man koordinerat så tycker inte vi att man utnyttjar VUL’s kapacitet 
till fullo. Vid koordinerat arbete så är det bara vid vissa tillfällen man vänder sig till VUL för 
att få fram information. Arbetar man istället kooperativt så kan man tjäna mer på att vända sig 
till VUL för att, allteftersom, omorganisera och planera om de dagliga uppgifterna man har. 
Genom att göra detta så utnyttjar man VUL’s fulla potential vi tror att man kan tjäna både tid 
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och pengar. Dock är deras arbetsformer idag mer åt det koordinerade och kontrollerade hållet 
än det kooperativa. Detta ser vi ett tydligt exempel på (se figur 1), här får ledningscentralen in 
en beställning på en körning/leverans. Genom att slå ett öga på VUL så kan denne se vilken 
bil som är mest lämpad för att leverera paketet. Här är det egentligen inget samarbete, istället 
så ser man i ledningscentralen, social awareness, var medarbetarna befinner sig och kan på så 
vis delegera uppgiften åt den mest lämpade medarbetaren. 

5.5 Hur ska man anpassa VUL till de rådande omgivningarna? 
Arbetar man inte kooperativt och använder man inte VUL på det sätt som det är tänkt för att 
man ska dra nytta av dess fulla potential. Hur kan man då anpassa VUL till att passa de 
använda arbetsformerna bättre? 
 
Om man hos Linjebud arbetar mer koordinerat än kooperativt så betyder detta förmodligen att 
man inte kontinuerligt vänder sig till VUL för att tillförskaffa sig information, information om 
hur leveranserna ligger till i tiden, om någon kommer tidigt eller är försenad och att man 
tillsammans med att åtgärda eventuella brister och effektivisera arbetet. Bara för att man 
arbetar koordinerat snarare än kooperativt så betyder det dock inte att man inte har nytta av 
den information som VUL kan bidraga med. Istället för att användarna ska vända sig till VUL 
för att tillgodo se sig med information så kanske man ska göra den förändringen att VUL 
vänder sig till användarna och upplysa dem om det de behöver veta. På lagret skulle detta till 
exempel kunna betyda att man sätter upp en stor display eller skylt som upplyser användarna 
om att någon är försenad eller tidig. Här skulle man även kunna förmedla meddelanden av 
den art som idag sätts upp på whiteboardtavlan i ledningscentralen. Om detta betyder att 
arbetsformen övergår till kooperativt är här svårt att säga. Förmodligen gör den det, dock 
visar sig VUL’s datorstöd för användarna på ett annat sätt än vad det tidigare gjorde. 
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6. Föreslagna förändringar i Visual Units Logistics 
För att utöka stödet för fler användare och göra hanteringen av Visual Units Logistics lättare 
så har vi, efter att genomfört både användartester och genom att själva prova programmet, 
föreslagit en rad förändringar som vi tror kan förbättra VUL i dessa avseenden. Dessa förslag 
har Veronica tagit del av genom att vi lämnade in en rapport i ett tidigt skede under projektets 
gång. 
 
Utöver dessa förbättringar i programmets användargränssnitt så har vi även genom 
arbetsplatsstudier och diskussioner hos och med Linjebud tagit fram förslag på nya funktioner 
som vi tror skulle gagna både Visual Units samt deras kunder. Förslaget vi presenterar 
kommer både spara datorkraft, sparad tid i förenklad navigering samt gör programmet än mer 
användbart för slutkunden. 

6.1 Förslag; förändringar av GUI 
Vi har under projektets gång genomfört en del olika del- uppgifter. Vi har bland annat 
föreslagit en rad olika förändringar i det befintliga grafiska användargränssnittet. Vi har även 
tagit fram, enligt oss, några förbättringar av programmet. Förbättringar som vi har kommit 
fram till genom den insamling och analys av data som vi gjort. 

6.1.1 Zoomverktyget 
För att göra mer lättanvänt för nybörjaren så har vi föreslagit en del förändringar som har med 
zoomverktyget att göra. Vad vi själva upplevde var att det var omständligt att zooma i 
kartmaterialet. Det krävdes, enligt vårat tycke, för många handgrepp för att utföra enkla 
operationer som att exempelvis zooma in på en punkt på kartan. Vad vi själva upplevde var att 
vi hamnade fel och att det tog onödigt lång tid att nå målet. 
 
Förslagen vi lämnade in till Veronica var kortfattat att förenkla zoomverktyget, följ en 
standard som exv. Eniros’ karthantering, samt skär ner på mängden handgrepp som krävs för 
att använda detta verktyg. Något vi märkte kunde ha behövts då våra testpersoner under 
användartesterna letade efter funktioner som dessa vid höger- och vänsterklick. 
 
Vi vill att användaren ska kunna välja ett zoomverktyg där man kan klicka på kartan, en 
punkt, och zooma in. Verktyget skall inte försvinna när man klickat en gång (vilket är fallet 
idag). Alternativt skulle det kunna fungera så att man genom högerklick får upp en lista där 
man kan välja ”zooma in” eller ”zooma ut”. Båda dessa alternativ är sådana som vi tagit från 
andra karttjänster och som vi själva därmed är vana vid, dock kräver båda två att man helt 
bygger om VUL’s zoomfunktion. Som ett ytterligare alternativ så förslog vi även att man kan 
förbättra det existerande zoomverktyget genom att införa funktionen att man kan zooma 
genom att scrolla på musens scrollhjul. Genom att införa denna funktion så kan man 
standardisera zoomverktyget utan att behöva arbeta om allt för mycket grafiskt i programmet. 

6.1.2 Markör 
Vid testkörningarna av Visual Units Logistics så märkte vi, även på oss själva, men även på 
personerna som vi lät testköra programmet i våra användartester att man snabbt börjar 
använda sig av kartan för att finna det man söker. Ingen som vi observerat och som använt 
programmet som nybörjare har startat med att söka svaret på frågorna man har genom att 
använda sig av verktygslådan. För att ytterligare tydliggöra funktionen att man kan ”dra sig 
fram” på kartan så lade vi som förslag att man kan symbolisera detta genom att markören i 
programmet buktar sig eller på annat sätt visar att denna griper tag i kartmaterialet (se figur 
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4). Genom att genomföra denna förändring så kan man ge ett mer professionellt intryck på 
förstagångsanvändaren samt att man ännu tydligare visar att funktionen existerar. 
 

 
Figur 4: Föreslagen förändring av markören överst. Nya minikartan underst. 

6.1.3 Minikartan 
För oss som förstagångsanvändare så tog det väldigtlång tid innan vi noterade att man hade 
möjlighet att minimera minikartan. Anledningen till detta var att vi över huvud taget inte 
använde oss av denna funktion när vi navigerade runt i programmet. När vi fann den 
befintliga symbolen för denna funktion så trodde vi först att det var en pil som pekade på 
närmaste fordon utanför den aktuella vyn. Det visade sig vara fel. 
 
Vad man skulle kunna tänka sig här är att denna minikarta skulle kunna stödja awareness vid 
användande av VUL. Men eftersom denna minikarta inte visar mer än var i Sverige man 
befinner sig på kartan så ger den inget behövligt eller nödvändigt stöd för användaren. Därför 
önskar vi bland annat att kartan, som standard, startas minimerad vid användandet av VUL. 
 
Istället för den befintliga lösningen med en liten pil kunde kartan finnas i ett fönster som har 
ett kryss eller pil, för att visualisera maximering eller minimering, beroende på hur man väljer 
att utforma lösningen (se figur 4). Likt hur ett vanligt fönster i Windows eller som 
verktygslådan i VUL ser ut. Genom att utföra denna förändring så har man än tydligare visat 
på att funktionen finns samt att man förmodligen gjort symbolerna mer lättförstådda för den 
som inte vet vad man gör i programmet.  

6.1.4 Diskussion 
Samtliga dessa förändringar som vi ovan har listat upp har att göra med hur vi själva upplevde 
programmet samt hur vi noterade att våra testpersoner använde sig av programmet vid det 
första användandet. Vad vi inte tagit någon som helst hänsyn till när vi förslog dessa 
förändringar är att man förmodligen arbetar sig runt dessa problem ganska snabbt och enkelt 
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efter en stunds användande, som i så många andra program där användaren har ”sitt sätt” att 
arbeta, en sorts work practice i VUL’s användargränssnitt. Men för att göra det första 
intrycket av VUL så positivt som möjligt så är det ingen nackdel at man tar dessa förslag i 
beaktning när man i framtiden skall vidareutveckla programmet och finslipa det man redan 
har. 
 
Genom att minimera de handgrepp som krävs för att man skall kunna utföra till synes enkla 
operationer i programmet så gör man programmet mer användbart. Detta i sin tur ger mer 
nöjda slutanvändare som förutom att ha tillgång till programmets funktionalitet även kan 
använda programmets fulla kapacitet lite lättare. Precis som tanken är att färre handgrepp 
skall leda till mer nöjda kunder så är även tanken att en nöjd användare är den som kan 
navigera sig runt bland programmets funktioner. Därför har vi föreslagit en del förändringar 
som plagierar eller kopierar andra beprövade begrepp från andra kända karthanteringsprogram 
och miljöer. Anledningen till att vi föreslår dessa förändringar är för att användarna ska känna 
sig hemma och bekanta med funktionerna i programmet och på så vis snabbare komma igång 
med att arbeta med VUL.  

6.2 Ny funktionalitet 
Detta förslag på förändring samt ny funktionalitet av Visual Units Logistics bygger på de 
observationer vi gjort ute hos kund, genom samtal med dessa samt Veronica och Fredrik 
Håård och även efter vad vi tror skulle kunna vara möjligt att implementera inom en ganska 
snar framtid. 

6.2.1 Problemmotivering 
Vid våra arbetsplatsstudier som vi genomförde hos Linjebud fann vi ett intressant mönster i 
deras användande av Visual Units Logistics. Vad vi varken förutspått vid vårt eget testande av 
programmet eller som vi kunnat gissa oss till var att man på plats hos Linjebud ibland hade 
flera instanser av VUL startade samtidigt. Detta var ett sätt att kringgå bristerna i dagens 
utformning av programmet. Eftersom man idag använder VUL som ett sätt att hålla sig up-to-
date eller, helt enkelt, medveten om var bilarna befinner sig och om det eventuellt har uppstått 
några problem, så har man ibland också behov av att följa bilar på olika ställen i Sverige.  
Det är här det finns vissa brister i hur VUL är utformat och fungerar idag. Idag finns 
egentligen inget stöd för att följa märkta fordon som befinner sig på två helt olika geografiska 
platser som inte går att täcka med önskad vy i VUL. Detta bidrar till att man, som personalen 
hos Linjebud gjort, blir tvungen att uppfinna egna lösningar, man får gå omvägar för att uppnå 
de mål man vill nå. Genom att då helt enkelt starta två eller flera instanser av VUL så kan 
man lägga dessa sida vid sida och på så sätt följa fler fordon samtidigt, även om de är flera 
hundra mil ifrån varandra. 
 
Att man ständigt vill kunna, snabbt och enkelt, få reda på den aktuella statusen för ett fordon 
eller, indirekt, en leverans, pekar på att man hos Linjebud grundar sin verksamhet på en sorts 
awareness. Man vill hela tiden vara medveten om vad som pågår på arbetsplatsen och därmed 
också var bilarna är. Förutom detta vill man även vara medveten om vad andra arbetar med 
och vad som sker utanför ens eget intresseområde, så kallad workspace awareness. Förutom 
att man vill vara medveten om var man har sina fordon så kan vi se exempel på awareness 
genom den whiteboardtavla som man har hängande i ett gemensamt utrymme (se figur 3), 
delat informationsutrymme eller shared information space. 
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6.2.2 Hur använder man programmet idag? 
Vad vi fick fram genom våra arbetsplatsstudier (se kapitel 4.4) vi utförde hos Linjebud var att 
man huvudsakligen använder VUL för att ha översikt över sina bilar. Ibland händer det att 
kunder till Linjebud ringer och frågor var ett visst kolli befinner sig och när man kan förvänta 
sig att det ska levereras. Detta innebär att personen som sitter och arbetar med VUL är 
tvungen att leta upp rätt bil som han vet att det aktuella kollit finns i. Det har visat sig att de 
personer som sitter och arbetar med VUL har en sådan pass bra kunskap om verksamheten att 
denne oftast vet vilken bil som ska var och vad den innehåller. Har man inte denna kunskap så 
måste man förstås ta reda på detta först för att sedan kunna leta upp bilen i VUL. När man vet 
vilken bil det är man söker så är det bara att söka upp den med hjälp av VUL och därefter så 
kan man besvara kundens leveransförfrågan. Att man kan besvara denna fråga i detta skede 
beror också till stor del på kunskapsnivån på dem som arbetar med VUL. De kan de olika 
rutterna i princip utantill och kan därmed ge ganska exakta klockslag då man vet att bilen ska 
befinna sig på en viss plats. För den kunnige räcker det alltså oftast med att kasta ett öga på 
VUL för att kunna ge ett snabbt besked om var, när och hur.  
 
Huvuddraget i användandet är alltså medvetenhet, awareness. Därför är det en stor brist att 
personerna som ska använda VUL för att få ett hjälpmedel i arbetet måste lägga ned onödigt 
mycket arbetstid för att få hjälpmedlet att fungera som man önskar. Dessutom slösar man 
onödiga resurser på att ha flera instanser av VUL körandes samtidigt på en och samma dator. 
Datorkraft som skulle kunna användas till något annat slösas här bort på något som borde vara 
ganska enkelt att åtgärda. Själva användandet av programmet blir också långsammare då vi 
uppmärksammat att man lätt blandar ihop de olika instansernas verktygslådor. De startas alla 
på samma plats och visar ingen särskild behörighet till något av de startade programmen.  

6.2.3 Ny funktion 
För att bespara användarna besväret att starta flera instanser av samma program samt att de 
slipper blanda ihop de olika fönstren med varandra har vi tagit fram en egen lösning. Den är 
väldigt enkel och kommer inte att revolutionera användandet av VUL, istället ska programmet 
bara vara mer användbart. 
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Figur 6; Vid tryck på önskat fordon så öppnas alltså översiktsfönstret 
 

Figur 5; Varje enskilt fordon går att trycka på för att få upp dess översiktsfönster 
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Lösningen går ut på att man, antingen, genom att klicka på ett fordon på kartan eller väljer ett 
fordon i verktygslådan ska kunna få upp detta i en egen ruta. Denna ruta skall startas inom 
området för VUL, det vill säga att rutan inte ska lägga sig över något annat program som man 
kan tänkas arbeta med på samma dator. Detta är något som händer om man gör som idag och 
startar flera instanser av VUL. 
 
Denna ruta ska fylla som funktion att följa det valda fordonet på dess väg för att leverera 
paket. Genom att ha en sådan funktion så har man minimerat behovet av att navigera runt i 
kartmaterialet. För att följa flera fordon som befinner sig på olika geografiska platser så krävs 
det inte längre för många handgrepp. Nu ser man istället allt på samma skärm samtidigt. 
Denna förändring som vi har tagit fram betyder att man ökar stödet för awareness i VUL. 
Även om flera fordon befinner sig långt ifrån varandra så räcker det nu bara med att man 
kastar ett öga på skärmen för att hålla sig uppdaterad. Man behöver inte, aktivt, gå in i 
programmet och klicka sig genom menyer varje gång man vill kontrollera något. 

6.2.4 Förändringar i VUL i detalj 
Tanken med utformningen av vårt förslag av översiktsfönster för att underlätta vid 
långkörningar eller fordon som kör utanför det huvudsakliga arbetsområdet var att använda 
sig av så många grafiska standarder som möjligt. Vad vi menar med detta är att det finns 
redan så många standardsätt att illustrera vad en viss knapps funktion är så det är bara dumt 
att inte fortsätta att ta del av dess fördelar. Denna tanke följde med som en röd tråd genom 
hela prototypskapandet då vi ville att användaren helst skulle ana en knapps funktion redan 
innan han/hon tryckt på den, dvs. allt är skapat för bra affordance som vi beskrev i kapitel 3.2.  
 
Då översiktsfönstrets huvudsakliga syfte är att just ge en översikt för användaren så 
fokuserade vi på att få ett stilrent utseende där fordonen och kartmaterialet runtomkring var i 
fokus och få ett så slimmat GUI som möjligt. Vi kände även att det var viktigt att den var så 
effektivt utformad som möjligt ur ett platssnålt perspektiv för att inte hela skärmen ska vara 
onödigt täckt av översiktsfönster och dess navigeringsknappar då den då skulle förlora sitt 
syfte. Möjligheten att kunna hålla reda på flera fordon ute på vift samtidigt som man har 
kontroll över sitt hemmaterritorium kan vara en enorm fördel och medvetenheten, awareness, 
ökar om så är fallet. 
 
I några av våra tidigaste 
versioner av prototypen så 
hade vi en tunn helstreckad 
linje som skilde 
översiktsfönstrets 
kartmaterial från det övriga. 
Då vi under 
prototypskapandets gång 
har kontinuerligt testat den 
senaste versionen på 
framförallt Linjebuds 
anställda så har vi hela 
tiden fått konstruktiv kritik 
tillbaks. Vi har sedan gått 
tillbaks och kompletterat 
prototypen med denna 
kritik som grund. En sak 

Figur 7; Senaste versionen av prototypen 
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som kom upp på detta vis var att de kände att just linjen som skilde de olika kartmaterialen åt 
var för otydlig. Då det är samma kartmaterial som används i både översiktfönstret och i det 
bakomliggande programmet så är det samma färger i dem båda. De kände därför att de smälte 
ihop och föreslog att göra linjen lite tjockare. Vi åtgärdade detta och gjorde även linjen 
streckad för att förtydliga det ännu mer (se figur 7). 
 
Översiktsfönstret är alltid centrerat på just sitt eget unika fordon, men då det kan vara 
omständligt att behöva leta upp var fordonet är på den stora bakomliggande kartan så vi 
införde vi en såkallad centreringsknapp (se högra hörnet på figur 7). Denna knapps syfte är 
att istället för att behöva zooma in och ut och dra sig fram på kartan eller gå genom 
verktygslådan så ska man enkelt och snabbt kunna trycka på knappen och få även den 
bakomliggande kartan centrerad på fordonet. Utformningen av ikonen var lite svårare då det 
inte finns någon flitigt använd grafisk standard på en sådan funktion. Vi gjorde helt enkelt 
ikonen för ett fordon och pilar pekandes från alla håll för att få fram tanken om att den 
knappen innebär att fordonen blir centrerat vid tryck. 
 
För att översiktsfönstret faktiskt ska ge den överblick som den är menat att ge så bestämde vi 
oss för att någon enkel slags zoomfunktion måste finnas. Motiveringen till denna funktion är 
att det kan vara en stor fördel att kunna zooma in på detaljnivå ifall man ska leda ett fordon 
och likaså genom at zooma ut för att se hur långt bort de är från ett visst mål. Då det redan 
finns en zoomfunktion till den ursprungliga kartan så kändes det dumt att inte använda de 
redan befintliga ikonerna för detta, men något modifierade för att passa in i den slimmade 
utformningen av översiktsfönstret. Blev helt enkelt en knapp för att zooma in och en för att 
zooma ut. Vi kände inte att det var nödvändigt att ha zoomskalan som finns till den 
ursprungliga zoomfunktionen då den tog för mycket plats och faktiskt inte gav något då man 
enligt vår mening inte behöver veta vilken zoomnivå man är på. 
 
Då vi visste att om man ska arbeta med flera översiktfönster samtidigt så måste man stödja 
detta och underlätta så gott det går. Vi kände att kunna flytta runt på dem var en stor fördel 
och gav mycket mer flexibilitet till användaren då alla arbetar på olika sätt och därför vill ha 
det på olika sätt. Samma tänk hade vi när vi beslöt oss för att man ska kunna ändra storlek på 
varje enskilt fönster. På detta sätt kan man även få plats med fler fönster utan att det blir allt 
för stökigt.  
 

 
 
 
Det kan som sagt förekomma många fönster samtidigt så vi valde även att ha en 
minimeringsknapp. Rent grafiskt förmedlade vi knappens funktion med ett minus vilket är 
standard i windowsmiljö för att minimera fönster och borde vara bekant för den typiska 

Figur 8; Översiktsfönster i maximerat läge 
 

Figur 9; Översiktsfönster i minimerat läge 
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användaren. Vi valde helt enkelt att utforma denna knapp på det sätt som skulle ge bäst 
affordance. Vi gjorde även samma sak för knappen som stänger översiktsfönstret. Ett tryck på 
minimeringsknappen resulterar i att översiktsfönstret försvinner, men inte helt och hållet. 
Istället för hur den såg ut ursprungligen så blir det nu endast en blå rektangel, med tillhörande 
knappar för att det ska ge intrycket av ett minimerat fönster. Detta medför fördelen att kunna 
ha en massa fönster minimerade bortstoppat i något hörn av programmet och när man behöver 
se var ett visst fordon är så maximerar man bara det fordonets översiktsfönster och läser av 
fordonets position. 
 
Många fönster innebär mer att hålla reda på. Vi ville underlätta för användaren genom att 
försöka minska på mängden detaljer användaren av VUL måste hålla i huvudet om varje 
enstaka fordon. Vi kom fram till att vi gjorde detta lättast genom att ge användaren möjlighet 
att skriva en sträng av helt valfri text längst upp på fordonets översiktsfönster. I Linjebuds fall 
skulle denna sträng till exempel kunna innehålla en anteckning om att fordonet har en 
långkörning till Stockholm osv. (se längst upp på figur 7). Detta lämnar vi helt och hållet fritt 
till användaren att ta fördel av. Detta kan både vara bra för den vana användaren som använt 
programmet under en lång tid och ändå har bra kontroll över alla fordon, men även den 
nytillkomna anställda kan lätt sätta sig in någorlunda i arbetets process. Genom att införa 
denna funktion så har vi ökat stödet för task oriented awareness som det är lite brist på i 
dagens utformning av programmet, men som det också finns ett större behov av vid 
förändringar av denna typ. Man skapar helt enkelt förutsättningar för att fler personer ska 
kunna arbeta med samma uppgifter individuellt utan att behöva fråga om var bilar ska eller 
var de har varit. Denna lösning utökar också stödet för att fler användare skall kunna jobba 
mot programmet växelvis oberoende av varandra. Då man får mer data som underlättar 
förståelsen för vad som händer och pågår med fordonsparken då man sätter sig framför 
programmet. Man behöver inte i samma utsträckning fråga andra om var bilarna är på väg. 
Genom att förbättra stödet för fler användare så ökar man också möjligheterna att börja jobba 
kooperativt med VUL som gemensam informationsplats, man tar ett steg ifrån koordinerat 
arbete mot ett kooperativt där fler ges möjlighet att vara med och bestämma.  
 
Återigen kände vi att vi kunde underlätta för användaren när flera översiktsfönster var aktiva 
samtidigt. Då vi ville behålla det enkla och stilrena gränssnittet så bestämde vi oss för att 
istället för att lägga till det i det huvudsakliga gränssnittet så la vi det som en subnivå i 
verktygsfönstret. Syftet med detta fönster, som vi döpt till ”Översiktsalternativ för fordon”, är 
att överskådligt kunna hantera vilka fönster som ska synas eller inte synas.  
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I figur 10 finns endast två stycken fordon, men tanken är att för varje fordon som läggs in så 
ska det även finnas här också som en checkbox. När man fyller i en checkbox så öppnas det 
fordonets översiktsfönster. Man kan även direkt ändra varje fordons lilla minnesanteckning 
istället för att öppna varje enstaka översiktsfönster och göra det där. För att minska antal 
klickande för användaren så har även en ’Samtliga fordon’-knapp och en ’Rensa’-knapp lagts 
till. ’Rensa’-knappen gör precis vad den säger dvs. att den gör att alla checkboxar rensas 
vilket i sin tur innebär att alla översiktsfönster stängs. ’Samtliga fordon’-knappen har precis 
motsatt effekt och gör att alla checkboxar fylls i och visar alla fordons översiktsfönster. Desto 
fler fordon man har desto mer användbar blir dessa två funktioner. Hanteringen av denna 
funktion underlättas helt enkelt dessa två alternativ. Anledningen till att vi valde att här 
använda oss av checkboxar istället för listor eller andra metoder för att välja fordon är av den 
enkla anledning att det är den metod som bäst illustrerar att fordonen gå att välja och att det 
fungerar att välja fler fordon. Ett sätt att få ökad affordance i menyn. 

6.2.5 Nya funktioner ställer nya krav 
Att införa förändringar i programmet kommer självklart att ge upphov till ringar på vattnet, 
att implementera den lösning vi har tagit fram kommer alltså att påverka hur man använder 
Visual Units Logistics idag.  
 
Vad vi redan har kommit fram till, trots att vi inte har testat funktionen mer än i form av en 
mockup, är att det kommer att ställas högre krav på tillgänglig skärmyta. Funktionen med 
minifönstren kommer att fungera så att man öppnar de nya fönstren i VUL’s huvudfönster. 
Detta för med sig att man kommer ha behov av mer skärmyta då man öppnar fler minifönster, 
om man till exempel ska följa flera fordon samtidigt.  Detta har vi försökt bemöta genom att 
det ska vara möjligt att minimera och flytta runt minifönstren i VUL för att den huvudsakliga 
arbetsytan i programmet inte skall täckas över av alla småfönster. 
 

Figur 10; Översiktsalternativ för fordon 
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Att införa funktioner som går att ta fram utan att först gå genom verktygslådan kommer också 
att ge upphov till ett nytt användarmönster. Eftersom vi genom våra användartester 
uppmärksammade att man initialt försökte leta upp funktioner genom att klicka på varierande 
sätt på det fordon man valt så tyckte vi att det var en bra idé att låta användaren kunna välja 
fordon att följa på detta sätt. Om man inför detta nya sätt att navigera i programmet så 
kommer detta förmodligen ge upphov till att man önskar få upp fler funktioner vid, höger-, 
vänster- eller dubbelklick. Att lägga fler funktioner, menyer, som går att komma åt på detta 
sätt minskar också mängden handgrepp som krävs för att utföra vissa åtgärder. Något vi har 
reagerat och anmärkt på vid vårt testande av VUL. 
 
Förbättrar man förutsättningarna för att fler användare skall kunna använda sig av 
programmet oberoende av varandra. Dvs. att man inte behöver fråga varandra om var bilar är 
på väg osv. Då kan det mycket möjligt att man också ändrar sättet man arbetar på, work 
practice, hos företaget. Människor kanske inte blir lika bundna till en specifik uppgift utan 
klarar istället av att istället jobba mot ett mål där man får utföra fler arbetsmoment för att nå 
målet, arbetsformen blir mer kooperativ istället för koordinerad då man förmodligen börjar 
samarbeta mer.  
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7. Diskussion 
Med den begränsade tid vi hade till förfogande till att genomföra våra arbetsplatsstudier så 
känner vi att vi trots allt inte ha behövt se genom fingrarna med något eller att någonting har 
blivit ofullständigt. Med vår quick and dirty approach som vi hade när vi gick in i skedet med 
arbetsplatsstudier så fick vi fram något intressant även om vi hade ett lite smalare spektrum att 
sikta in oss på än vad man har om man har mer tid på sig. 
 
Nu gick vi in i fasen med arbetsplatsstudier efter det att vi själva bekantat oss med 
programmet, Visual Units Logistics, där vi själva hade stött på problem och intressanta 
lösningar som vi kände att vi ville veta mer om hur de fungerade i praktiken. Detta är inte 
något vi har upplevt som en nackdel, snarare en fördel om man ser till vilken situation vi 
befann oss i. När man har en viss tidspress på sig och inte kan lägga fler månader eller år på 
de empiriska studierna så är det bra att rikta in sig på något som man snabbt kan arbeta vidare 
med. Genom att göra det på detta sätt så får man därefter mer tid till att arbeta med lösningar 
på de eller det problem man finner. Vi har upplevt att det har varit mycket bra att få gott om 
tid på sig att visa upp mockuper, tala med alla parter och att hela tiden arbeta om de förslag 
man lägger. Helt enkelt att lägga mer tid på skapandet av en mockup eller prototyp som är 
framtagen i noga samarbete med så många berörda parter som möjligt.  

7.1 Hur kunde vi ha gjort? 
Om tillfälle hade givits så skulle vi kunna ha genomfört mer omfattande empiriska studier. 
För att få fram ännu mer omfattande data att basera våra slutsatser och förslag på förändringar 
på så kan vi tänka oss att vi hade spenderat mer tid med att samla in data. Med den korta tid vi 
hade nu att samla in data och studera användandet av VUL så har vi, som vi skrev i 4.4 
Arbetsplatsstudier, gått in i fasen med att samla in data med en nästan färdig frågeställning 
och med frågor vi ville ha svar på. Skillnaden som blir om man har mer tid på sig är att vi 
kunde ha kommit med mer öppna sinnen och inga antaganden om hur vi tror att arbetet går till 
och var de eventuella problemen i användandet av VUL ligger. Detta hade dock krävt att vi 
omedelbart hade fått tillgång till en arbetsplats för att där kunna studera användandet redan 
från början av vårt projekt. Även om vi hade fått denna möjlighet så det trots allt inte en 
garanti för att man får fram mer ”banbrytande” eller mer genomarbetade förslag. Vi hade trots 
allt bara 20 veckor på oss att genomföra hela projektet, det vill säga både studie- och 
designfaserna inräknade. Så det finns inte, som vi kan se det, några nackdelar att genomföra 
projektet på det sätt vi har gjort. Istället för att vara till någon större nackdel så har vårt 
upplägg varit till en fördel sett just till de tidsbegränsningar vi har varit tvungna att hålla oss 
till.  

7.1.2 Vad kunde resultatet av detta arbete ha blivit? 
Att samla in mer omfattande data, data som eventuellt skulle kunna ha haft större fokus på 
kringarbetet runt VUL, hade kanske legat till grund för ett mer banbrytande designförslag. 
Något som har större påverkan på det dagliga arbetet på Linjebud och som kanske inte bara 
påverkar hur man navigerar runt och direkt använder VUL. Har man mer tid på sig så hinner 
man med att kartlägga exakt vad alla personers arbetsuppgifter är, hur de verkligen arbetar 
sett till den officiella beskrivningen och hur de arbetar sinsemellan. Vad data som dessa hade 
kunnat ligga till grund för är exempelvis hur man skulle kunna inrikta VUL att stödja 
samarbete mellan de anställda, förenkla kommunikationen mellan förare och central, helt 
enkelt effektivisera arbetet som helhet hos Linjebud och inte bara vid det direkta användandet 
av VUL. 
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Ifall vi hade haft mer tid hade vi även kunnat sträcka oss längre och se hur nästa steg på vårt 
designförslag skulle kunna se ut. Idéerna och förslagen vi fick fram från vår future workshop 
4.5, hade då legat som grund för att ta vårt förslag till en ny nivå som skulle kunna gynna inte 
bara de användare som direkt kommer i kontakt med programmet, men även de övriga på 
arbetsplatsen och arbetsplatsen som helhet. Om möjligt även göra Linjebuds kunder mer 
delaktiga i processen vilket skulle göra Linjebud mer attraktiva på marknaden än deras 
konkurrenter. Dessa idéer må ligga långt fram i tiden för att de ska kunna förverkligas och en 
massa tid hade behövts gå till att bryta ner och analysera all data från future workshopen, men 
hade kunnat gynna och vara en stor fördel för både Linjebud och Visual Units. 

7.2 Fördelarna med vårt upplägg 
Som vi nämnde tidigare så har vårt upplägg av projektet bara varit till fördel sett till vilka 
begränsningar vi har haft tidsmässigt. Vi har genomgått faserna (frågeställning, empiriska 
studier, mockuptillverkning, test och förändring av mockuper) och kommit fram med ett 
slutgiltigt designförslag som vi anser vara väl genomarbetat. Att göra det på knappa 20 veckor 
får anses som tillfredställande. Att vi har genomgått faserna och inte hoppat över någonting, 
men att vi betat av faserna i något högre tempo än vad som kanske är brukligt, har gett mer än 
om vi skulle ha hoppat över någon av faserna helt och hållet och istället, till exempel, lagt mer 
tid på insamlingen av data. Nu är trots allt resultatet av vårat arbete en förändring som har 
tillkommit på grund av att vi såg en brist i det befintliga systemet och som vi har tagit fram en 
förbättring för genom att samtala och testa olika idéer på de olika inblandade parterna. 
Lösningen är inte något helt nytt genomarbetat GUI eller ett nytt sätt att interagera med 
systemet. Istället är det en förbättring av en upplevd brist i det befintliga användargränssnittet. 
En lösning som gott och väl ligger inom ramarna för vad som är rimligt att få fram sett till de 
förutsättningar vi haft med detta projekt. 
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8. Slutsats 
Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla Visual Units Logistics för att 
göra det mer användbart och därmed mer attraktivt för kunden. Kan man genom förbättring av 
redan befintlig funktionalitet underlätta användandet av VUL? Kan man komplettera 
programmet med ny funktionalitet som även det ska bidraga till en förbättring av 
användbarheten? Vilka åtgärder är det då vi tagit till och vilka förslag har vi kommit fram till 
för att nå dessa mål? 
 
Att det finns brister i programmet kanske låter lättare an vad det egentligen är. Vi känner att 
för att man skall kunna anmärka på utformning av knappar, symboler och funktioner så gäller 
det att man är väl insatt i hur det aktuella programmet används samt hur det är tänkt att det 
skall användas. Det ligger med andra ord mycket analysarbete bakom de förslag som vi i detta 
projekt tagit fram. Vi kan efter vårt eget användande och testande av Visual Units Logistics 
samt efter våra arbetsplatsstudier hos Linjebud konstatera att programmet har en bra grund att 
stå på men som i verkligheten visar en del brister i användargränssnittet som vi föreslagit 
förbättringar på. 
 
För det första har vi förenklat, förbättrat, redan befintliga funktioner som idag finns i 
programmet. Vi tagit fram en egen lösning på hur objektet skulle kunna se ut för maximal 
affordance, det vill säga att vi genom att forma om symboler tydliggjort vad de symboliserar 
för funktioner. Samt att vi har föreslagit en redan befintlig och utprövad utformning, det vill 
säga att vi föreslagit att man ska efterlikna en redan befintlig design, eller standard, som finns 
i andra program som exempelvis Windows och andra karthanteringsprogram som gör att 
användaren känner sig ”hemma i” och bekant med användandet av Visual Units Logistics. 
Detta eftersom denne känner igen de verktyg som finns och snabbt förstår vad som händer om 
man trycker på en viss knapp eller i en meny. 
 
För det andra, när vi själva har tagit fram ny funktionalitet som ska göra Visual Units 
Logistics än mer användbart och lättanvänt så har vi gjort detta genom att vi sett ett behov 
som behöver fyllas. Genom att bedriva arbetsplatsstudier (se kapitel 4.4) så har vi sett vad 
som saknas för att göra programmet till en mer komplett lösning. Vi ser var programmet har 
sina brister i den miljö som vi studerade. Genom att arbeta fram en lösning, som i detta fall 
var att öka stödet för att följa fler fordon, har vi underlättat för användarna som dagligen ska 
sitta med detta program. Vad vi även bidragit till med denna lösning är att vi ökat stödet för 
fler användare, genom att man kan namnge de olika översiktfönstren så möjliggör man att fler 
personer kan dela arbetsytan och fortfarande förstå vad det är som händer framför ögonen 
utan att fråga andra om hjälp.
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9. Bifogat Material 
 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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