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1. Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur jag gått tillväga för att designa ett 

användargränssnitt för kassaapparater till företaget STAMFORD.  Rapporten 

består av bland annat forskning på struktur vilket är det betydelsefulla i detta 

arbete. Arbetet består också av användartester och olika designbeslut som 

har gjorts tillsammans men en annan student, Eli Joseph. Det finns också en 

första och en andra design med användartest och resultat från båda 

omgångarna. Avslutningsvis går jag igenom vad jag fått fram av detta arbete 

och vad som kan vara värt att titta på vid eventuell vidare forskning. 

Nyckelord: gränssnitt, kassaapparater, snabbt, effektivt, Task-time, Task-

success 
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2. Inledning 

Detta arbete utfördes under vårterminen 2010 och handlar om utvecklingen 

av ett kassagränssnitt till företaget STAMFORD, där fokus ligger på struktur. 

Användartesterna och vissa designbeslut har utförts tillsammans med en 

annan student vid namn Eli Joseph. Temat är säkerhet vilket betyder att 

kopplingen och målet med arbetet är att skapa ett gränssnitt som kassören 

kan utföra sina uppgifter på, snabbt men med liten chans att göra fel, och på 

detta sätt skapa ett gränssnitt som kassören kan jobba effektivt med.  

Kontaktperson för STAMFORD var Håkan Hult (VD) och min handledare var 

Johan Sundström (Universitetsadjunkt i informationsdesign på Mälardalens 

Högskola).  

2.1 Bakgrund 

Dagens utveckling av kassaapparater går snabbt framåt. Kassaapparater ska 

fungera i olika situationer, bemannade med personal och fungera med vilken 

kund som helst. Samma sak gäller för stressiga situationer där stora köer av 

kunder väntar på att få komma fram till apparaten. Kassaapparater består 

idag oftast av en bildskärm, pristaggar, scanner, kvittoskrivare, dator och 

program som följer olika lagar och förordningar. Dagens moderna 

kassaapparater har till och med pekskärmar. 

STAMFORD levererar kassaapparater till fackhandlare och stora butikskedjor 

i Sverige som exempelvis Gallerix och Verner & Verner som fokuserar på 

bland annat beställningsvaror. STAMFORD har kommit till den nivån där de 

vill implementera pekskärmsteknik på sina kassaapparater i storlekarna 15, 

17 och 19 tum. Idag har företaget tagit fram prototyper som ska användas 

till det nya gränssnittet som vi kommer att få tillgång till att undersöka och 

testa.  

Jag och Eli arbetade tillsammans med att göra användartester, men har i 

slutändan skrivit en varsin rapport.  

2.2 Problemställning 

VD för STAMFORD, Håkan Hult anser att kassaapparater fungerar bra i 

praktiken när kassören använder programmet men är inte fullt så moderna. 

Efter att ha lärt sig gränssnittet och programmet vill de helst inte skiljas från 

det. Om gränssnittet och programmet har en hög inlärningskurva bidrar det 

till att det tar längre tid att lära sig använda dessa, samtidigt som det tar det 

tid att utföra uppgifter och stressen ökar. Det ska vara lätt att använda 

gränssnittet och det ska fungera på ett snabbt och effektivt sätt, vilket det på 

dagens kassaapparater inte alltid gör. Är programmet svårt att ta till sig kan 

det skapa problem efter ett eventuellt uppehåll och man ska använda 

programmet igen. Exempelvis använder sig Sibas olika kassaapparater av ett 

DOS-liknande gränssnitt som oftast inte ens stödjer mus. DOS är ett 
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operativsystem som användes i datorer under 80 till början av 90-talet, 

ibland även idag, där man med textkommandon utför olika uppgifter. 

Eftersom STAMFORD funderar på att implementera pekskärmsteknik i sina 

kassaapparater är det inte troligt att arbeta i DOS-miljö och få liknande 

effektivitet som när man använder fingrarna direkt på skärmen, därför anser 

jag att bästa vägen att gå är att helt enkelt skapa ett nytt gränssnitt som är 

anpassat för pekskärmar. Alan Cooper, Robert Reimann och Dave Cronin 

nämner i boken About Face 3 The Essentials of Interaction Design om olika 

designprinciper som en interaktionsdesigner bör följa, bland annat etisk 

interaktionsdesign, som handlar om att undvika förvirring genom att man 

har en djup förståelse för målgruppen (Cooper, Reimann, Cronin, 2007, s. 

153).  

Dessa är några problem som har med gränssnittet och programvaran att göra 

och förväntar mig att andra problem och funderingar ska dyka upp längs 

arbetets gång, men som grund i början av arbetet hade jag dessa i åtanke. 
 

2.3 Avgränsning 

Saker som jag och Eli gemensamt kommer att titta på är hur väl 

kassaapparater fungerar med användaren, hur säkert det är att använda, samt 

hur enkelt det går att rätta till eventuella misstag som gjorts. Jag personligen 

kommer att undersöka gränssnittets struktur och titta på användbarheten och 

dithörande delar för att få en förståelse för hur dagens gränssnitt fungerar 

med användare och komma med förslag på förbättringar. Detta för att kunna 

skapa ett gränssnitt som är tilltalande för användaren och att denne samtidigt 

ska kunna jobba snabbt och effektivt. Arbetet kommer att pågå i 10 veckor 

och därför kommer vi inte kunna leverera ett fullständigt gränssnitt som 

fungerar till alla de olika funktionerna som finns i en kassaapparat. Inga 

funktioner kommer att programmeras utan endast gränssnittet kommer att 

undersökas och presenteras. 

2.4 Frågeställning 
Följande frågor söker jag svar på: 

 Hur skulle gränssnittet kunna förbättras? 

 Hur skapar man ett gränssnitt där användaren kan jobba snabbt och 

effektivt? 

 Hur många deltagare per målgrupp ska man ha med i varje omgång och 

varför? 

 Hur mycket ska man låta användaren påverka arbetet?  
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2.5 Syfte 

Arbetets syfte är att testa och analysera ett kassagränssnitt från en leverantör 

där vi ska komma med konkreta förbättringar och hur kassaapparater skulle 

kunna bli bättre i framtiden. Detta ska senare kunna hjälpa personal som 

arbetar framför kassaapparaten genom att programmet är tydligt, snabbt, 

effektivt, säkert, tolerant och användbart. 

2.6 Koppling till temat – Säkerhet 
Då temat är säkerhet, och vårt uppdrag handlar om att effektivisera och 

förbättra kassaapparater kommer jag att fokusera på gränssnittets layout och 

struktur. Jag kommer att titta på hur vårt gränssnitt kan bli så 

användarvänligt som möjligt för nybörjare. Då kassaapparater ibland är 

bemannade med personal och med olika mycket erfarenhet och vana är det 

viktigt för nybörjare att de kan interagera på ett enkelt sätt med apparaten. 

Samtidigt är det viktigt att avancerade användare får glädje av att använda 

programmet och att funktioner för nybörjare inte krockar med hur de erfarna 

användarna interagerar med gränssnittet. Detta kan medföra att erfarna 

användare inte kan jobba lika effektivt som de borde om gränssnittet var 

anpassat för denna målgrupp också. Cooper et al. tar upp att funktioner för 

normal- och nyanvändare, oftast är i vägen för de mer avancerade 

användarna. Enligt Jef Raskin (2000, s. 68-70) är det felaktigt att dela in 

användare i olika kategorier eftersom samma användare kan vara både 

nybörjare och avancerad på olika delar. Jag anser dock att det är en skillnad 

mellan dessa användartyper eftersom de har olika erfarenhet av gränssnittet. 

Det blir också viktigt att tänka på vilka funktioner som ska vara med och 

vilka som inte ska vara med för att på detta sätt anpassa programmet till de 

olika användartyperna (Cooper, Reimann, Cronin, 2007, s. 225). Det ska 

vara svårt att göra fel och även lätt att rätta till felet ifall det skulle uppstå. 

Genom att göra användartester på layouten och titta på strukturen kommer 

jag att kunna få fram data som gynnar mig i designen av gränssnittet. Jag 

kommer att titta på strukturen av gränssnittet och layouten, exempelvis 

placeringar av knappar och menyer som med hjälp av relevant litteratur 

samt intervjuer och observationer kommer leda mig i rätt riktning. 

2.7 Planering 

I boken Sketching User Experiences, getting the design right and the right 

design, tar Bill Buxton upp om en typ av schema som sträcker sig från 

början till slutet av en produktion. Man planerar från slutet till början 

samtidigt som man bestämmer tiden man ska lägga på design och annat 

arbete men fortfarande kunna hålla olika tidsgränser (2007, s. 83). Jag valde 

detta sätt för att få struktur på arbetets gång och för att lättare kunna veta 

vad som behöver göras och när. Bild 1 visar planeringen över den tidsperiod 

jag har för mitt examensarbete. 
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Bild 1. Planering för arbetet med början och slut på respektive del. 

3. Problem i arbetets gång 

I början av arbetet stötte jag och Eli på ett problem. STAMFORDs gränssnitt 

som vi skulle få ta del av gick inte som planerat då deras server inte 

fungerade som den skulle. Eftersom vi gjort en planering för hur vi skulle 

utföra detta arbete fanns det ingen möjlighet för oss att djupt kunna ta del av 

detta gränssnitt och göra användartester på det. Håkan Hult nämnde att det 

användarna inte ville ha var nya funktioner utan ett uppdaterat och fräscht 

gränssnitt. Vi skulle helst göra användartester för att försäkra oss om detta 

verkligen stämmer men eftersom tiden försvann på grund av serverproblem 

gick vi vidare med att börja utveckla ett gränssnitt som vi själva tyckte var 

efter interaktionsdesigns olika regler. Problemet medförde inte bara negativ 

påverkan på arbetet utan visade andra möjligheter som exempelvis att vi inte 

behöver testa STAMFORDs gamla gränssnitt på nya användare och de 

personer med viss erfarenhet så länge de inte har erfarenhet av STAMFORDs 

gränssnitt eller gränssnitt till kassaapparater över huvudtaget. Dessutom är 

det gamla gränssnittet inte anpassat för pekskärmar och därför anser vi att 

det inte skadar att inte testa det. Vi fick dock se gränssnittet för sent och 

kunde konstatera att det verkligen inte skulle fungera med pekskärmar. 

Orsaken var att det fanns rullgardinsmenyer som täckte för andra funktioner, 

dessutom fanns inte mycket till inbyggt tangentbord och liknande 

funktionalitet. Det som vi dock kunde få användning av i vårt gränssnitt var 

funktionaliteten som vi äntligen kunde få testa och försöka implementera 

visuellt. 

4. Teorier 

Det är viktigt att kunna positionera olika element på rätt sätt i ett gränssnitt. 

Det hjälper bland annat till att hitta olika element där man ser att dessa har 

någon form av hierarki. Cooper et al. tar bland annat upp att det är viktigt att 

visuella gränssnitt har visuell struktur och flöde genom de olika nivåerna av 

organiseringen, att undvika att ha med visuellt brus så som knappar och 

information som inte är relevant för en viss meny, och att använda visuella 

egenskaper för att gruppera olika delar och för att skapa en tydlig hierarki 

(Cooper et al., 2007, s. 293). Knapparnas organisering och positionering 
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måste vara tydlig för att inte strukturen ska bli förvirrande för användaren. 

Cooper et al. tar upp om att likadana knappar bör placeras bredvid varandra, 

samma sak gäller för olika menyer samt att olika etiketter bör 

vänsterjusteras eftersom de är enklare att söka av än om de är placerade på 

högersidan (Cooper, et al., 2007, s. 296).  

Med dessa strukturella designbeslut kan man få hjälp av ett så kallat 

gridsystem. Ett gridsystem är ett rutnät där man kan planera hur gränssnittet 

ska se ut samt att strukturera hierarkin för att på ett lättare sätt få en 

överblick av vad man ska göra och få sig en bild av hur hemsidan, eller vart 

det ska användas, kommer att se ut. Detta rutnät ökar användbarheten 

genom att användare får lättare att finna de olika delarna i gränssnittes 

struktur.  

En annan faktor som spelar in är hur användare uppfattar strukturen där 

rutnätet hjälper till att skapa ett gränssnitt med delar som hör ihop och delar 

som inte hör ihop. Är gränssnittet ordnat på rätt sätt kan användaren 

uppfatta den som inbjudande och behaglig. Slutligen ökar effektiviteten 

genom att minska arbetet som krävs för att skapa nya gränssnitt, då man inte 

behöver börja om ifall man redan har ett bra designat rutnät (Cooper, et al., 

2007, s. 299). Gridsystemet nämns ofta tillsammans med webbsidor men 

inte med gränssnitt i program. Den koppling som jag dock ser med 

gridsystem och STAMFORDs gränssnitt är att det ständigt hoppar fram nya 

småfunktioner med sitt eget speciella gränssnitt som skiljer sig från 

huvudgränssnittet.     

5. Metodval 
Exempel på metoder som jag använder mig av är hur man intervjuar 

personer. Margot Ely tar upp i sin bok Kvalitativ forskningsmetodik i 

praktiken – cirklar inom cirklar, om hur kvalitativa intervjuer ska gå till. 

Hon tar upp många exempel inom just intervjuer bland annat om att lära sig 

ställa frågorna rätt. Margot berättar om att det är viktigt för nybörjare att lära 

sig ställa frågorna i rätt form och rytm samtidigt som man ska tänka på hur 

frågorna påverkar (Ely, 1991, s. 71). 

I boken Kvalitativa forskningsmetoder tar författaren Bertil Carlsson upp 

hur viktigt det är att göra intervjuer i den naturliga miljön där deltagaren 

vistas, detta för att undvika de olika problem som andra artificiella miljöer 

kan bidra med (Carlsson, 1991, s. 43). Personer som hamnar i en ovan 

situation i en okänd miljö kommer att känna sig observerade, vilket kan 

påverka resultatet på ett negativt sätt. Fördelen med en artificiell miljö, 

exempelvis ett labb, är att forskaren lättare kan samla in data och det han 

vill mäta. Fördelen med deltagande observation är att man som forskare inte 

behöver ändra någonting i miljön och får en riktigare ekologisk validitet, 
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helt enkelt sambandet mellan vad de säger och gör i en artificiell miljö i 

jämförelse med vad de säger och gör i deras naturliga miljö. 

Jag valde dessa två böcker som vägledning för vad jag behöver tänka på vid 

intervjuer. Det står mycket mer användbar information i respektive bok men 

dessa områden var något som jag hade mest nytta av. Böckerna presenterar 

information på ett förhållandevis enkelt sätt, vilket jag uppskattar. I Margot 

Elys bok uppfattar jag det som om hon har svårt att hålla sig till ett och 

samma ämne, hon har svårt att gå djupare in på de olika delarna vilket det 

för min del skapar lite förvirring då jag ibland har svårt att förstå vissa 

saker. 

Alan Coopers et al. bok About Face 3, The Essentials of Interaction Design, 

är inte så vetenskaplig men jag valde den eftersom vi ofta har använt just 

Cooper i designutvecklingen i andra kurser. Dessutom har Cooper trettio års 

erfarenhet inom bland annat design och programmering och har inspirerat 

många programmerare och affärsmän med sina metoder. 

6. Metod 
Under denna del presenteras den första designen och olika mätbara 

parametrar som jag anser vara viktiga för detta arbete, även första och andra 

användartestet presenteras här. I slutet på metoddelen tar jag också upp den 

andra designen som bygger på resultatet från första användartestet. 

6.1 Design 1 

Nedan behandlar jag viktiga delar så som toolbars och menyer som varit till 

nytta vid designutvecklingen.  

Skillnaden mellan meny och toolbar är att toolbarens olika funktioner 

reagerar direkt när man klickar eller trycker på funktionen (Cooper, et al., 

2007, s. 494). Jag valde att använda toolbar framför meny eftersom den 

fungerar snabbare då man inte behöver gå genom flera steg för att hitta en 

specifik funktion, samtidigt som toolbars ofta är placerade horisontellt vilket 

gör att höger och vänsterhänta personer kan använda programmet lika lätt. 

Detta lämpar sig bra när man arbetar framför kassan och behöver arbeta 

snabbt. Toolbars består ofta av så kallade butcons som är en blandning av 

knapp och ikon (Cooper, et al., 2007, s. 495). Jag ville inte ha med ikoner 

och text tillsammans i undersökningen då det tar för stor yta på skärmen och 

eftersom bild och text ska ge samma information behövs inte den ena eller 

den andra. Därför får det visa sig i användartesterna om en ikon bör läggas 

till eller ta bort texten och bara ha ikon. Egentligen innehåller butcons 

endast en ikon och ingen text, detta på grund av antalet extra pixlar som 

krävs för texten (Cooper, et al., 2007, s. 496).  
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Beroende på de funktioner som ska vara med får användartesterna visa om 

en dithörande ikon behövs, möjligen en menyfunktion som bara visar ikoner 

och ingen text för de mer vana användarna. Raskin tar upp att det i dagens 

operativsystem finns text till ikonerna som förklarar deras innebörd, 

samtidigt som han frågar sig själv varför inte bara ha text redan från början 

(2000, s. 168). Om man ändå ska använda ikoner påpekar han att max 12 

stycken bör visas samtidigt, att ikonerna ska presentera funktionen på ett bra 

sätt, att de ska visas på ett tydligt sätt och att de ska vara tillräckligt stora, 

oftast större än den övriga texten (2000, s. 170). Text tar mycket mer plats 

än ikoner, därför valde jag att använda tydliga ikoner på de ställen där text 

skulle ta alldeles för stor plats. Bild 2 visar den första design vi gjort, 

samma design som vi gjort vår första användartestomgång på. 

 

 

Bild 2. Menyfunktion Kassa. Här kan man se olika typer av funktioner, som 

Merförsäljning, Parkera köp och Avsluta köp. Här visas också de varor kunden 

handlat/handlar. Bakgrundsbilden stämmer inte med den som användes i första 

användartestet eftersom den kom från www.gallerix.se därför bytte vi till samma bild som 

användes i det andra användartestet. 

 

Det är viktigt i alla typer av gränssnitt att man inte ska kräva onödigt arbete 

av användaren som påfrestar de  kognitivt och fysiskt. När man arbetar 

framför kassan och det är lång kö vill man gärna kunna jobba snabbt. Denna 

typ av onödig påfrestning kallas för excise (Cooper, et al., 2007, s. 223). Jag 

har försökt att undvika onödigt arbete genom att bland annat tänka på 

http://www.gallerix.se/
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strukturen och hierarkin, genom att bland annat placera knappar som hör 

ihop nära varandra och att inte ha en så djup hierarki i funktionerna. 

Genom att placera menyn högst upp på gränssnittet vill jag visa på att den är 

grunden för de olika funktionerna som de representerar. Beroende på vilken 

funktion man trycker på ändras knappens färg från vit till en annan som 

visar vart man befinner sig när resten av fönstret hoppar fram. Byter man 

sedan funktion blir den man använde återigen vit och den nya funktionen 

lyser upp med sin specifika färg. Då inte har så många nivåer i hierarkin 

finns det inte mycket att ändra förutom storlek på typsnitt och knappar. Att 

använda en kassaapparat kräver ett enkelt men fullt användbart program 

med tydligt gränssnitt som man kan hitta snabbt och jobba effektivt i. 

Cooper brukar säga ”Keep it simple” (Cooper, et al., 2007, s. 308) att man 

ska ta bort saker från designen tills den inte fungerar och sedan lägga 

tillbaka den sista man tog bort.  

Rune Pettersson nämner i sin bok It Depends: ID – Principles and 

Guidelines, Second Edition att en gränslinje inte bara behöver kopplas med 

en form, utan det kan också vara mindre beståndsdelar som utgör en grupp 

och som vi sedan uppfattar som större former (2007, s. 88). Även Sharp et 

al. tar upp att olika menyfunktioner bör vara grupperade i en meny för att 

reflektera användarnas förhoppningar (Sharp et l., 2007, s. 235). I vårt 

gränssnitt har jag tänkt på detta i exempelvis ”Rabatt” menyn där de olika 

rabatterna är omslutna av menyfönstret och att de består av samma färg när 

man använder rabatt funktionerna. Det som får oss att gruppera saker är om 

dessa ligger nära eller liknar varandra (Pettersson, 2007, s. 89). I mitt fall 

har de olika rabatterna samma färg för respektive rabatt funktion. Vad gäller 

närhet har jag bland annat placerat funktionerna ”Parkera köp” och 

”Återuppta köp” i en flip-flop knapp (en knapp med två olika funktioner) för 

att dessa inte ska ta onödig plats. Även om Cooper et al. nämner att dessa 

flip-flop knappar skapar förvirring (2007, s. 445) har våra användartester 

visat att testpersonerna lyckats parkera och återuppta köp under en snabb tid 

och på grund av detta har jag valt att behålla de. Utöver detta vill jag skapa 

en logisk bana för användare i västerländska områden, där man läser 

uppifrån och ner från vänster till höger och för högerhänta som 

vänsterhänta. Detta är också en orsak till varför menyn är placerad på 

toppen och själva funktionerna placerade antingen horisontellt som under 

”Rabatt” menyn eller vertikalt som under kundvagnen.  
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Bild 3. Hierarkin i Design 1. under de tre implementerade funktionerna, Kassa, Lager och Rabatt. 

6.2 Mätbara parametrar 

Mätbara parametrar är bra att använda sig av för att man kan ta rätta beslut 

och inte göra fel antaganden eller gå på magkänsla (Tullis, 2008, sid 8-9). 

Nedan presenterar jag de som är viktiga i mitt arbete. 

Task-success handlar om att mäta antalet korrekt utförda uppgifter. Det är 

viktigt att uppgifterna är väl definierade samt att de har ett tydligt slutskede, 

berättar Tom Tullis och Bill Albert i sin bok Measuring the user experience, 

Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics (2008, s. 64-65). 

En form av Task-success är Binary success som är bland det enklaste sättet 

att mäta korrekt utförda uppgifter. Principen går helt enkelt ut på att man 

tittar på ifall uppgifterna är rätt eller fel besvarade. Detta sätt att mäta är 

speciellt viktigt där produktens framgång beror på att användarna kan 

slutföra de tänkta uppgifterna. Man kan presentera Binary success genom 

antalet uppgifter och antalet personer som lyckades utföra de olika 

uppgifterna. Genom att undersöka resultatet av uppgifterna och tittat på de 

eventuella problem som dykt upp kan man också få en idé om vilka 

förändringar man bör göra (Tullis, Albert, 2008, s. 67). 

Task-time handlar om tiden det tar att utföra en uppgift. Denna parameter 

fungerar bra när man ska mäta användbarhet. Då det krävs av personen som 

sitter framför kassan att jobba snabbt vid längre köer så måste de samtidigt 

också kunna jobba effektivt utan risk för stora fel. Vid undersökningen av 

Task-time är det viktigt att veta när man ska starta och när man ska stanna 

klockan för att på detta sätt få ett så korrekt resultat som möjligt. 

En annan parameter är Efficiency som kan mätas genom att man tittar på 

antalet steg det tar för personen att slutföra en uppgift, som i mitt fall antalet 

tryck på skärmen. Det är alltså viktigt att endast ta med de fall där personen 

lyckades med uppgiften och inte de misslyckade (Tullis, Albert, 2008, s. 

88). 

Den fjärde och sista parametern är Errors vilket betyder kort och gott fel. 

Skillnaden mellan användbarhetsproblem och fel är att 

användbarhetsproblem är den underliggande orsaken till fel medan ett eller 
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flera fel är det möjliga resultatet (Tullis, Albert, 2008, s. 81). I mitt fall kan 

Errors mätas genom att man tittar på vart användaren trycker fel och vilka 

funktioner som man borde använt. Samtidigt är det viktigt att veta var 

början och slut är för varje angiven uppgift och antalet försök man är villig 

att acceptera för att rätta till sitt eventuella misstag. 

Nedan presenteras det första användartestet där vi undersökte vårt gränssnitt 

för att få fram viktiga användbarhetsproblem men också för att se vad som 

fungerar. Vi valde tio deltagare i vår målgrupp då vi visste att vi inte skulle 

kunna göra så många omgångar av tester, även om fem personer oftast 

räcker för att få fram de största användbarhetsproblemen nämner Jakob 

Nielsen (2000). Detta lät rimligt med tanke på den tid vi har att göra 

examensarbetet och valde därför detta antal personer vid den andra 

omgången av användartest. Vi gjorde användartestet för att lättare kunna 

veta vad användarna stör sig på och på detta sätt se något samband för att 

sedan kunna rätta till designen och återigen testa med användare (Sharp et 

al. 2007, s. 425). 

6.3 Att göra ett användartest 
Följande punkter är inte mätbara parametrar: 

Mike Kuniavsky tar upp i sin bok Observing the user experience, a 

practitioner’s guide to user research, om fyra steg man ska följa för att göra 

ett användartest. 

1. Avgränsa dig till en viss målgrupp och deras mål. 

2. Skapa uppgifter som inriktar sig på dessa mål. 

3. Hitta de rätta människorna. 

4. Titta på när de försöker lösa uppgifterna. 

(Kuniavsky, 2003, s. 10) 

 

1. I mitt fall är min målgrupp personer med viss eller ingen erfarenhet 

av kassaapparater. Personerna måste kunna jobba snabbt och 

effektivt samtidigt måste det krävas mycket av gränssnittet och 

programmet för att det inte ska behövas en hög inlärningskurva och 

på detta sätt minska risken för fel. 

 

2. Fem uppgifter som inriktar sig på snabbhet och effektivitet är 

dessa: söka i lager, parkera/återuppta köp, erbjuda någon vara i 

merförsäljning, erbjuda rabatt samt avsluta köp för att kunna ta 

hand om en ny kund. Dessa uppgifter kommer att mätas i form av 

Task-success och Task-time för att  kunna se tiden och 

effektiviteten per korrekt slutförd uppgift. 
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3. Under denna del ska man hitta de personer man har definierat som 

sin målgrupp under punkt 1, det vill säga personer med viss eller 

ingen erfarenhet av kassaapparater. 

 

4. Slutligen testar man produkten i en lugn miljö där det inte finns 

något som kan påverka testet. För testpersonen ska man som en 

introduktion förklara att man bara testar produkten och inte 

användaren, att de ska tänka högt, att de har blivit inbjudna för att 

vi ska veta vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt för 

användaren, och att man själv ska sitta bredvid och ta anteckningar 

men att de inte ska bry sig om ens närvaro (Kuniavsky, 2003, s. 

13). 

6.4 Användartest 1 
I denna del presenteras de deltagare som var med i användartestet, vad som 

användes för att göra användartestet samt hur det har utförts. 

6.4.1 Deltagare 

Med tanke på den målgrupp vi fastställt, nybörjare med viss eller ingen 

erfarenhet av kassaapparater har vi också letat upp personer som passade in i 

denna kategori. Vi valde att göra ett så kallat bekvämlighetsurval för att få 

fram nybörjare eftersom vem som helst som inte har jobbat med 

kassaapparater är en nybörjare. Antalet deltagare var tio personer även om 

vi var fullt medvetna om Jacob Nielsens teori om Why You Only Need to 

Test with 5 Users (2000), men också för att tiden under detta tillfälle räckte 

för att göra testet på tio personer för att vi sedan ska kunna gå vidare med att 

förbättra gränssnittet. 

6.4.2 Material 

Som material har vi använt en stationär dator som vi kört Microsofts Power 

Point på. Tanken har ständigt varit att personer som ska använda 

gränssnittet skulle göra det på en pekskärm men eftersom vi inte hade någon 

att testa på fick vi använda oss av en vanlig TFT skärm, där testpersonerna 

endast skulle navigera med mus, detta för att minska känslan av att sitta 

framför en vanlig dator med  tangentbord och mus. Vi hade också på 

förhand planerat ett antal uppgifter (se Bilaga 11.1) som skulle simulera 

arbetet framför en riktig kassaapparat. Uppgifterna var utskrivna på papper 

och hade också ett antal intervjufrågor för att vi bättre skulle kunna förstå 

personernas uppfattningar, problem med mera. 

Testet utfördes i en tyst och vardaglig miljö där testpersonerna ofta vistas 

och känner sig hemma. 
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6.4.3 Utförande 

Vi började testet med att tacka de för att de ville ställa upp på detta och att 

det skulle bli klart på några minuter. Vi berättade för deltagarna om att det 

är ett gränssnitt som vi håller på med att designa och att vi behöver deras 

hjälp att testa det på. Här passade vi på att berätta att detta test helt och 

hållet är anonymt och att deras identitet inte skulle avslöjas. Andra saker 

som vi tog upp var att det inte är de själva som kommer att testas utan det är 

gränssnittet och att vi bara kommer ta tid och anteckna vad som händer. 

Slutligen nämnde vi att vi ville höra deras synpunkter genom att få svar på 

de frågor vi hade formulerat. Under testets gång ville vi inte hjälpa 

användaren för att inte få felaktig data, utan de fick fortsätta. Hände det att 

de hade problem med att förstå någonting, någon uppgift exempelvis, så 

förklarade vi den en gång till. Avslutningsvis när testet var klart tackade vi 

återigen för deras medverkan och nämnde även här att de skulle förbli 

anonyma.  

6.4.4 Uppgifter samt frågor 

Uppgifterna och frågorna finns i sin helhet under bilaga 11.1. 

Uppgift 1 – 7 är framtagna för att bland annat vara förnuftiga, vilket menas 

att det är sådana uppgifter som personen framför kassan kan tänkas göra. 

Uppgifterna är också specifika och avslöjar inte mer än nödvändigt. Frågan 

1 och 5 tipsar dock användaren om att använda lagret och 

merförsäljningsfunktionen men vi anser inte detta vara något större problem 

eftersom vi ville mäta Task-success och Task-time på bland annat personer 

som aldrig använt ett gränssnitt till kassaapparater och ville endast visa på 

vad funktionen heter. Uppgifternas ordning spelar också sin roll då vi ville 

ha en realistisk sekvens av händelser/uppgifter för att se hur det skulle se ut 

när man använder sig av hela produkten i ett verklighetstroget sammanhang. 

Bland annat dessa punkter som jag tagit upp, nämner också Mike Kuniavsky 

när han beskriver vad man bör tänka på när man skapar uppgifter för 

användartester (Kuniavsky, 2003, s. 270-271). Intervjun var en så kallad 

semi strukturell, där det finnas öppna och stängda frågor (Sharp et al. 2007, 

s. 229). Vårt test bestod bara av öppna frågor men eftersom en semi 

strukturell intervju också är tänkt att man ska få fram mer information 

genom de öppna frågorna och ställa följdfrågor så ansåg vi det som en bra 

väg att gå för att få så mycket information från testpersonerna. 
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6.5 Resultat: Användartest 1 
Nedan följer statistik på antalet avklarade uppgifter, antalet fel besvarade 

uppgifter, tid per uppgift samt gul markering för extra lång tid per uppgift 

vilket vi räknar som ett användbarhetsproblem och som måste undersökas 

vidare. Ett antal grafer presenteras under Bilaga 11.3 enligt Tom Tullis och 

Bill Alberts anvisningar (2008, s. 37). Graferna innehåller inte någon 

konfidensnivå då jag hade problem att skapa de i programmet Excel. Jag är 

dock fullt medveten om att det finns en felmarginal eftersom våra 

testpersoner inte representerar alla i målgruppen. 

 
 

 
Tp1 Tp2   Tp3                      Tp4                       Tp5 

 

Tp6                 Tp7    Tp8                     Tp9                       Tp10 

14 45 36 40 17 

2 54 29 33 5 

2 2 1 3 1 

4 159 59 62 19 

8 14 11 10 8 

5 3 3 4 3 

5 4 2 5 5 

 

6.5.1 Sammanfattning av analys 

Ur ett bekvämlighetsurval har vi valt 20 sekunder som en gräns om en 

uppgift är avklarad eller inte. Detta med tanke på den information vi fick 

från STAMFORD, att olika butiker/affärer tillbringar olika länge med olika 

kunder. Exempelvis kan en kassör som jobbar i en möbelaffär hjälpa en 

kund i en timme, och då spelar det inte så stor roll om det går några extra 

minuter framför kassaapparaten. 

 Misslyckades 

 Extra lång tid (tid i sekunder) 

 Bra tider och rätt besvarade uppgifter (tid i sekunder) 

Uppgifter 

21 14 30 30 35 

32 7 60 X 28 

3 1 3 X 2 

60 10 X 20 23 

11 14 11 15 9 

4 2 5 2 5 

4 4 4 4 5 

Uppgifter 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Tp1, Tp3, Tp4, Tp5, Tp7, Tp8 och Tp9 tog lång tid att slutföra uppgift 1 

eftersom de väntade sig någon form av sök på förstasidan. 

Tp4 misslyckades med uppgift 2 och 3 eftersom personen trodde denne 

utfört uppgifterna. Denne person ville ha någon form av bekräftelse på det 

de gjorde vilket saknades i vårt gränssnitt. 

Tp1, Tp3, Tp5, Tp7, Tp8 och Tp9 tog lång tid att slutföra uppgift 2. När de 

väl klarade av den gick det bra med uppgift 3 vilket syns på alla testpersoner 

förutom Tp4 som trodde att den var avklarad. 

Tp1, Tp5, Tp7, Tp8 och Tp9 tog det extra lång tid att slutföra uppgift 4. Tp3 

klarade inte uppgift 4. Detta tyder på att ”Rabatt” menyn upplevdes vara 

komplicerad för dessa personer. Återigen ett bekräftelseknapp som 

saknades. 

Alla personer klarade uppgift 5, 6 och 7 snabbt. 

6.5.2 Gemensamma kommentarer 

De flesta uppfattade gränssnittet som tilltalande och fräscht, men de fick 

samtidigt ingen feedback från ”programmet” efter att de utfört en uppgift. 

Många av deltagarna ville ha någon form av bekräftelseknapp för att lättare 

kunna gå vidare. De ville också ha någon form av sökfunktion direkt i 

startmenyn för att inte behöva gå under ”Lager” för att där kunna söka sig 

vidare. 

6.6 Design 2 
Vi bestämde oss att denna andra design fick bli den slutgiltiga, den sista på 

detta examensarbete. I framtiden vet vi inte om vi ska utveckla det vidare 

men vi bestämde oss för att stanna här för tillfället. 

Skillnaden mellan den förra designen och denna är att vi har lyssnat mycket 

på användarna och antingen ändrat eller finslipat på funktioner och 

liknande. Bill Buxton och Alan Cooper tar upp om att användarna inte är 

designers (Buxton, 2007, s. 103, Cooper et al. 2007, s. 67). De ska endast 

hjälpa att få problemen till ytan men inte designa lösningarna. Därför har vi 

valt att ta åt oss den gemensamma feedback som personerna gav oss vilket 

stärker de gemensamma problem som de upplevde. På grund av Power 

Points begränsningar ville vi inte slösa tid på att implementera animering på 

knappar, men jag vill påpeka att det i alla fall är tänkt att de ska ge feedback 

till användaren om att denne tryckt, genom att knappen blir mörkare när de 

trycker och blir vanlig när de släpper den, med mera. 

I denna design har vi valt att fokusera på problem så som, att gränssnittet 

inte ger den tänkta feedback som många användare förväntade sig, därför 

finns det nu en knapp som man kan bekräfta sitt val och återgå till arbetet. 
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 En sökruta finns som kan användas för att söka på en viss produkt direkt 

vid startfönstret och slipper gå in under ”Kassa” menyn. Sökrutan är också 

tänkt att visa de varor kassören har scannat av och när kunden sedan ska 

betala så syns varorna under menyn ”Betalning”.  

Vi ville också att layouten skulle kännas fräsch och har även uppdaterat det 

genom att skapa egna knappar och ändrat konturer till olika fönster till att 

vara mer diskreta.  

Det som i förra designen kallades Lager heter nu ”Kassa”, och ”Betalning” 

är det nya namnet för ”Kassa”. Det som jag tänkte på under ”Kassa” är att 

där så kan man söka på varor som finns i lager, vill kunden sedan ha en vara 

kan man med hjälp av en knapp lägga till den i kundvagnen eller med annan 

ta bort varan. Dessa knappar är butcons och har ikoner som liknar varandra 

(se Bild 4.), som Sharp et al. skriver, så bör ikonerna vara lätta att känna 

igen och skilja på (Sharp et al., 2007, s. 238).  

 
Bild 4. ”Kassa” funktionen med en HDMI kabel i kundvagnen.  

Under ”Betalning” ser man det kunden har handlat och funktioner som 

merförsäljning med mera. ”Betalning” funktionen är uppdaterad på den 

front att kundvagnsikonen är omgjord och flyttad till botten, samtidigt som 

det finns mer text som moms och summa.  

Den slutliga funktionen som jag valde att ha med bestod av två knappar, 

”ångra” och ”gör om” som är placerade nära varandra för att användare ska 

veta att de hör ihop. Knapparna har ingen funktion eftersom de kom till sent 
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i utvecklingen men är tänkta att ”rädda” kassören om denne av misstag 

tryckt fel och bekräftat eller liknande. Funktionen ska fungera för en kund i 

taget, man ska dock inte kunna ångra hur många gånger som helst utan bara 

en gång på varje kund. Cooper tar upp om att en användare oftast märker 

tidigt att något inte ser eller känns bra, och stannar upp för att ta reda på 

problemet (2007, s. 339). Att kunna ångra flera steg är något som jag inte 

ville ha eftersom i vårt fall så skulle det göra mer skada än nytta. Att kunna 

ångra i flera steg gör att det senaste man gjort försvinner och man måste 

göra om alla steg fram till slutet (2007, s. 340). Då vi inte har en djup 

hierarki så är går det  lätt och snabbt att rätta till många misstag man råkar 

göra. 

 

Bild 5. Hierarkin i Design 2. under de tre implementerade funktionerna, Betalning, Kassa och 

Rabatt, med bekräftelseknappar som leder till Betalning. 

Från återkopplingen vi fick från vårt första test visade det sig att den 

ursprungliga designen inte hade stora brister och därför kunde vi gå vidare 

och förbättra de problem som uppstod utan att behöva göra om allt för 

mycket. 

6.7 Användartest 2 

Nedan följer det andra och sista användartestet för detta arbete, återigen med 

deltagare, material och utförande. 

6.7.1 Deltagare 

Denna gång hade vi bara tid med fem deltagare vilket vi också borde ha 

använt i första användartestet. Fem deltagare räcker enligt Jacob Nielsen för 

att få fram de största användbarhetsproblemen. Deltagarna bestod av 

studenter som inte hade erfarenhet av kassaapparater. Vi bestämda deltagare 

ur ett bekvämlighetsurval för att kunna hinna med denna omgång av 

användartest och även kunna utveckla designen en sista gång. 
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6.7.2 Material 

Vi använde en stationär PC med Microsofts program Power Point för att 

göra detta användartest. Deltagarna fick använda mus då vi inte hade 

tillgång till en tryckkänslig skärm och att vi inte har någon erfarenhet om 

hur man kan implementera vår Power Point till denna teknik, om det ens är 

möjligt. Vi hade skrivit ut uppgifter och intervjufrågor på ett papper som 

personen hade framför sig. 

Testet utfördes på en tyst plats och en miljö där de kunde känna sig lugna 

och inte bli distraherade. 

6.7.3 Utförande 

Testet började med en kort introduktion om vad vi arbetade med och tacka 

personerna för att de ville ställa upp. Vi berättade också att detta testet 

kommer att gå snabbt, att det inte är de som kommer att testas utan själva 

gränssnittet och att de skulle vara anonyma. Innan testet började berättade vi 

att vi skulle anteckna och ta tid men att de inte skulle bry sig om det. 

Testpersonerna fick sitta i lugn och ro med gränssnittet medan vi 

antecknade. De fick ingen hjälp under testets gång då vi inte ville påverka 

resultatet. Personerna bads även tänka högt men det var svårt att få fram 

användbar information från detta, då det gick snabbt för personerna att 

slutföra uppgifterna. Efter att testet var klart bad vi de svara på frågorna som 

fanns på pappret. Avslutningsvis tackade vi de för att de medverkat och 

nämnde återigen att de skulle förbli anonyma i vår undersökning. 

6.7.4 Uppgifter samt frågor 

Uppgifterna och frågorna finns i sin helhet under bilaga 11.2. 

6.8 Resultat: Användartest 2 
Nedan presenteras resultatet från användartestet i en tabell. I Bilaga 11.4 

visas en graf för tiden det tog för testpersonerna att slutföra uppgifterna. 

 Extra lång tid (tid i sekunder) 

 Bra tider och rätt besvarade uppgifter (tid i sekunder) 

 

Tp1 Tp2      Tp3                      Tp4                       Tp5 

10 8 9 10 13 

8 20 7 6 13 

15 50 13 17 20 

1 2 1 1 1 

1 2 1 1 1 

5 15 6 5 8 

4 82 3 2 5 

2 2 2 3 2 

Uppgifter  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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6.8.1 Sammanfattning av analys 

Uppgifterna kunde lösas mycket snabbare denna gång. Det var inte bara 

tiden som förbättrades utan också antalet personer som verkligen lyckades 

slutföra uppgifterna korrekt. Uppgifterna var annorlunda formulerade mot 

förra testet men var i grunden de samma. Testperson 2 var den enda som 

hade problem med uppgift 3 som handlade om att ge 20 kronor i rabatt på 

HDMI kabeln och fråga 7 som handlade om att ta bort HDMI kabeln och 

Logitech kontrollen från kundvagnen. Vad gäller det senare så gick 

testpersonen fel i menyerna men återkom till ”Betalning” menyn för att 

sedan ta bort varorna. Uppgift 7 anser jag inte vara så problematisk då 

endast denna person hade problem med denna. Personerna från första testet 

hade inga problem med detta och därför tror jag att det endast var ett 

misstag som inte gäller för alla. Däremot måste jag nämna att uppgift 3 

generellt har en högre tid i detta test och det samma gäller för testpersonerna 

i första testet (uppgift 4). Jag tror att ”Rabatt” menyn är något som måste 

undersökas vidare eftersom många testpersoner tar lång tid på sig i denna 

meny. 

6.8.2 Gemensamma kommentarer 

Vi kan inte tillfredsställa alla användare och därför fick vi också olika 

synpunkter om vad de tyckte om gränssnittet, bland annat att knapparna 

kändes föråldrade och att vi bör ha  ikon och text när man ska ta bort en vara 

från kundvagnen. I överlag tyckte användarna att det var stiligt och lätt att 

navigera sig fram. Den problematiska delen som flera användare upplevde 

var ”Rabatt” menyn, som vi tror hade en ologisk bana efter de kommentarer 

vi fick. ”Rabatt” menyn har högst prioritet vid eventuellt fortsatt arbete och 

utveckling av kassa gränssnittet. 
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7. Diskussion 
Det vi kunde ha gjort annorlunda var ifall vi kunde ha testat på fem personer 

under varje omgång av användartester efter varje förbättrad design, för att 

på så sätt kunna hitta nya problem och göra ett så bra gränssnitt som möjligt. 

Nu hade vi inte tiden på vår sida därför blev det bara två omgångar med tio 

personer den första gången och fem personer den andra. 

Vi hade velat testa detta gränssnitt på en pekskärm för att verkligen veta 

ifall gränssnittet fungerar det den är ämnad till. I tidskriften International 

Journal of Human-Computer Interaction, Tactile feedback Applied to 

Computer Mice berättar Gavriel Salvendy et al. om att rörelsekontroll inte 

kan genomföras med enbart bestämda handlingsmönster, utan kräver 

konstant visuell och interoceptiv (uppfattning och tolkning om kroppsliga 

behov och känslor) information för bästa resultat (1995, s. 2). De nämner att 

den mänskliga motoriska handlingen är långsammare om enbart den visuella 

känslan används och inte känseln (Salvendy et al., 1995, s. 1). Om 

gränssnittet hade använt sig av pekskärmsteknik skulle det efterlikna 

verkligheten och arbetet skulle flyta på snabbare. Användaren får bland 

annat feedback från gränssnittet att exempelvis en knapp har tryckts ner när 

denne trycker på den. 

Användarna är inte designers (Buxton, 2007, s. 103) därför har vi valt att 

göra två omgångar av användartest för att se de gemensamma kommentarer 

och få en större bild av de gemensamma problem som finns. Användarna 

ska alltså få fram problemen men inte designa lösningarna. 

Resultatet från användartesterna visar att det endast gäller för dessa under 

det specifika tillfället då användaren lär sig mer ju oftare denne interagerar 

med gränssnittet vilket även Gram et al. berättar i boken Design Principles 

for Interactive Software (1996, s. 2). 

Syftet med arbetet har varit att förutom skapa ett gränssnitt också analysera 

STAMFORDs gamla gränssnitt, men på grund av problemen med deras server 

har detta inte kunnat utföras. Vi har dock skapat ett gränssnitt som visade 

sig fungera riktigt bra på våra testpersoner under deras första interaktion 

med det, och kan bara fungera bättre när de fortsätter att använda det. Detta 

leder till att de kan jobba snabbare och effektivare. Användartesterna har 

bara visat den första stora inlärningströskeln som vi försökt att finslipa med 

bättre tider och fler korrekt slutförda uppgifter.  
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8. Slutsats 
Från användartesterna har vi fått fram att de flesta ville ha någon form av 

feedback när de utför något. Detta har bland annat lösts med 

bekräftelseknappar. Efter andra omgången av användartest gjordes inga fel 

och 4 av 5 deltagare lyckades korrekt slutföra alla uppgifterna inom en 

rimlig tid. ”Rabatt” menyn visade sig ha blandade resultat bland deltagarna 

och måste ses över och förbättras för att sedan återigen testas. Det finns 

dock mer att göra för att jag verkligen kan garantera att gränssnittet fungerar 

som det är tänkt. De funktioner som finns för tillfället är tänkta att visa hur 

funktionerna i övrigt ska se ut, med minimal hierarki och tydlig struktur på 

layouten. Som gränssnittet ser ut idag, med de funktioner vi testat vågar jag 

säga att användaren kan jobba snabbt och effektivt. 

Genom att användarna slutför uppgifterna på ett korrekt sätt och samtidigt 

jobbar snabbt bidrar gränssnittet till att de även jobbar säkert och effektivt. 

9. Vidare forskning 
Då det var problematiskt att hitta forskning inom just pekskärmsteknik, 

passar det bra att titta vidare på detta område. Jag hittade mycket forskning 

om pekskärmsteknik för mobiler men ansåg att det inte är samma sak som 

att designa för större skärmar. Designen i detta arbete var från grunden tänkt 

att vara anpassad för pekskärmar, eftersom jag inte kunnat få stöd från 

annan forskning om exempelvis knapparnas position och djup i hierarkin 

valde jag att helt enkelt gå efter den forskning som fanns om gränssnitt i 

överlag. 
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11. Bilagor 

11.1 Uppgifter och frågor, användartest 1 
En kund kommer och ska betala för sina varor men behöver en HDMI kabel 

och kan inte hitta den. 

1. Sök på ordet HDMI i lagret och lägg sedan in 1 i kundvagnen. 

2. Parkera köpet. 

3. Du har hämtat kabeln, återuppta köpet. 

4. Erbjud kunden 20 kr i rabatt på HDMI kabeln. 

5. Kunden ska nu betala, erbjud Logitech Professional Presenter r800 

kontrollen i merförsäljning. 

6. Kunden ångrar sig och vill varken ha HDMI kabeln eller Logitech 

längre. Ta bort de från kundvagnen. 

7. Avsluta köpet, kunden vill betala med kort. 

 

Efter testet, ställde vi dessa frågor för att få en djupare förståelse om 

användarnas upplevelse. 

1. Hur upplevde du gränssnittet? 

2. Vad tycker du om layouten och strukturen, menyer, fönster, 

navigeringen? 

3. Vad tycker du om färgvalet och formen på knappar, menyer, 

fönster? 

4. Kände du dig säker att använda programmet? Var du rädd att göra 

fel? 

5. Vad tyckte du var bra, vad tyckte du var dåligt? 

Vilka förbättringar skulle du vilja se? 

11.2 Uppgifter och frågor, användartest 2 
Uppgifter: En kund kommer och ska betala ett par varor men glömmer att 

han ska ha en HDMI kabel också. 

1. Sök på ordet HDMI i ”Kassa”. 

2. Välj kabeln och lägg till 1 i kundvagnen. 

3. Du vill erbjuda kunden rabatt på hdmi kabeln. Det finns ett antal 

varor i kundvagnen, välj bara hdmi kabeln och ge 20 kronor i 

rabatt. 

4. Parkera köpet. 

5. Återuppta köpet. 

6. Erbjud kunden Logitech kontrollen i merförsäljning. 

7. Kunden ångrar sig och vill varken ha HDMI kabeln eller 

kontrollen. Ta bort dem från kundvagnen. 

8. Avsluta köpet, kunden vill betala med kort. 
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Intervjufrågor för att få bättre förståelse av användarnas syn på gränssnittet. 

1. Hur upplevde du gränssnittet? 

2. Vad tycker du om layouten, strukturen, menyer, fönster och 

navigerig? 

3. Vad tycker du om färgvalet och formen på knappar, menyer och 

fönster? 

4. Kände du dig säker när du anväde programmet? Var du rädd att 

göra fel? 

5. Vad tycker du var bra och dåligt? 

Vilka förbättringar vill du se? 

11.3 Användartest 1, statistik 

 

Statistik över tiden det tog för Tp 1 - Tp 5 att slutföra uppgifterna. De som misslyckades med någon 

uppgift har ingen stapel. 
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Statistik över tiden det tog för Tp 6 - Tp 10 att slutföra uppgifterna. De som misslyckades med 

någon uppgift har ingen stapel. 

11.4 Användartest 2, statistik 

 

Statistik över tiden det tog för Tp 1 - Tp 5 att slutföra uppgifterna. De som misslyckades med någon 

uppgift har ingen stapel. 
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